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ATA DA REUNIÃO DO COLEGIADO DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM
SISTEMAS COSTEIROS E OCEÂNICOS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO
PARANÁ

No décimo sétimo dia do mês de agosto de dois mil e dezoito, às dez horas,
realizou-se a reunião do Colegiado do Curso de Pós-Graduação em Sistemas
Costeiros  e  Oceânicos  da  UFPR,  com  a  presença  da  Coordenadora  profª
Renata Hanae Nagai,  do  Vice-Coordenador  prof.  Maikon Di  Domenico,  dos
representantes de linha de pesquisa  prof. Maurício Almeida Noernberg e profª
Camila Domit e das representantes do corpo discente Mariana Araki Braga e
Mayara da Silva Campos. DELIBERAÇÕES: 1) Comissão de seleção pós-
doutorado:  Para compor  a  comissão,  foram indicados os  professores:  Dr.ª
Fabiane Gallucci, Dr.Guilherme Sippel Machado e Dr.ª Silvia Pedroso Melegari.
2) Comissão de avaliação do edital  de produtividade:  Ficaram definidos
como membros da comissão o professor Dr. Maurício Almeida Noernberg e a
professora  Dr.ª  Renata  Hanae  Nagai. 3)  Novo  edital  de  seleção  de
doutorado PGSISCO:  Foi definido que exclusivamente no próximo processo
seletivo deixará de ser obrigatório ao candidato apresentar a submissão de um
artigo  em  data  posterior  a  2012,  passando  a  ser  válida  a  submissão  em
qualquer  ano,  as submissões posteriores a 2012 terão pontuação maior  no
processo. Também será incluída como fase do processo seletivo, com caráter
eliminatório, uma apresentação a ser feita pelo candidato, que será sorteada
entre  uma seleção de 3  artigos  que serão disponibilizados.  Os critérios  de
seleção  para  os  processos  seletivos  posteriores  serão  definidos  na
reformulação  curricular.  4)  Comissão  de  bolsas: Foram  indicados  para
compor a comissão que definirá as regras para recebimento de bolsa por parte
dos discentes: Dr.  Paulo da Cunha Lana, Dr. Leonardo Sandrini Netto e Dr.ª
Érica  Alvez  Gonzalez  Vidal.  Como  representante  discente  foi  indicada  a
doutoranda  Mariana Araki  Braga.  5)  FDA/2018: Aprovado pelo  colegiado  o
projeto  “Aquisição  e  manutenção  emergencial  de  equipamentos  e  software
para obtenção e processamento de dados oceanográficos com fins didáticos e
científicos” a ser inscrito no FDA 2018.  6) Inclusão de nomes para a banca
de defesa do doutorando Danilo  Candido  Vieira:  Foram aprovados para
compor a banca de defesa de doutorado do discente os professores: Dr. Luis
Mauricio Bini, Dr. Sérgio Netto e Dr. Robert Knight Colwell. 7) Validações de
créditos:  a)  Aline  Aparecida  Zanotti:  validados  4  créditos  pela  disciplina
BIZ5785-1/1-Introdução à bioinformática: curso teórico e prático com exemplos
da  filogenômica  viral,  60  horas,  cursada  no  PPG  em  Ciências
Biológicas(zoologia)-USP,  em 2018/2°,  obtendo  conceito  A  e  frequência  de
100%; b) Ana Carolina Vilas-Boas: validados 4 créditos pela disciplina BAQ-
Tópicos especiais: Bioinformatics applied to ecology and evolutionary biology,
60 horas, cursada no PPG em Biodiversidade aquática-UNESP, em 2018/1º,
obtendo  conceito  A  e  frequência  de  100%;  c)  Bruna Louise  Pereira  Luz:
validados  2  créditos  pela  disciplina  GB-206-  Análise  de  Transcritomas  e
MicroRNAs, 36 horas, cursada no PPG em Modelagem Computacional- LNCC,
em 2017/1°, obtendo conceito A e frequência de 100%, validados também 2
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créditos pela disciplina GB-205- Anotação de Genomas, 36 horas, cursada no
PPG em Modelagem Computacional- LNCC, em 2017/1°, obtendo conceito A e
frequência de 100%; d)  Lucas de paula Soares: validados 3 créditos pela
disciplina TEA-767- Hidrodinâmica de sistemas ambientais, 45 horas, cursada
no PPG em Engenharia Ambiental-UFPR, em 2017/1°, obtendo conceito C e
frequência  de 89%; 8)  Prática  de docência:  a)  Ana Carolina Vilas-Boas:
homologadas  30  horas  de  prática  de  docência  na  disciplina  Métodos  de
Amostragem e análise em oceanografia Biológica, do curso de Bacharelado
Interdisciplinar em Ciências e Tecnologia do Mar -  Universidade Federal  de
São Paulo, carga horária 80 horas, no período 2018/1°, obtendo conceito A; b)
Bruno  Henrique  Grolli  Carvalho:  homologadas  15  horas  de  prática  de
docência na disciplina Oceanografia Biológica II,  carga horária 72 horas, da
Universidade  Federal  do  Paraná,  no  período  2018/1°,  com conceito  A.  Na
disciplina Diversidade Biológica II, com carga horária de 72 horas, do curso de
Oceanografia  -  UFPR,  período  2018/1°,  foram  homologadas  15  horas  de
prática de docência;  c) Mariana Aliceda Ferraz:  homologadas 30 horas de
prática de docência, na disciplina Organização da Vida, carga horária 80 horas,
do  curso  Interdisciplinar  em Ciência  e  Tecnologia  do  Mar  da  Universidade
federal de São Paulo, período 2017/2°, com conceito A. Na disciplina Métodos
de Amostragem e análise em Oceanografia Biológica, com carga horária de 80
horas,  do  curso  Interdisciplinar  em  Ciência  e  Tecnologia  do  Mar  da
Universidade Federal de São Paulo, período 2018/1°,foram homologadas 30
horas  de  prática  de  docência,  conceito  A;  d)  Mayara  da  Silva  Campos:
homologadas  15  horas  de  prática  de  docência,  na  disciplina  Oceanografia
Geológica, carga horária 72 horas, do cruso de Oceanografia da Universidade
Federal do Paraná, período 2018/1°, com conceito A. Na disciplina Oficina de
pesquisa  III,  com  carga  horária  54  horas,  do  curso  de  Oceanografia  da
Universidade  Federal  do  Paraná,  período  2018/1°,  foram  homologadas  15
horas de prática de docência, com conceito A. 9) Solicitação para exame de
qualificação na USP - Bruna Louise Pereira Luz: O colegiado entende que
toda sessão pública de defesa é de interesse da comunidade acadêmica a qual
pertence, sendo assim o pedido foi  indeferido;  10) Mudança de projeto de
mestrado-  Cristina  Bernardo: Foi  aprovada  a  alteração  de  projeto  da
mestranda,  o  novo  projeto  é  “Identificação  das  espécies  de  tubarões
comercializadas no sul do Brasil através de DNA barcoding”.  11)Habilitação
para atuar como supervisor de pós-doutorado – prof. Dr. César de Castro
Martins:  a  solicitação  do  Prof.  Dr.  César  atuar  como  supervisor  de  pós-
doutorado  na  PGSISCO  foi  deferida;  12)  Coorientação-  Mayara  da  Silva
Campos: o  colegiado  deferiu  a  solicitação  de  coorientação  da  Dr.ª  Silvia
Helena de Mello para a mestranda Mayara da Silva Campos. Informes Gerais:
a)Reformulação curricular: O corpo docente avaliará as disciplinas, definindo
quais serão excluídas e incluídas de forma a se adequarem melhor a proposta
do programa, as alterações passarão a vigorar a partir do primeiro semestre de
2019; b)Planejamento estratégico: A coordenação disponibilizou o arquivo do
esboço do planejamento estratégico e solicitou novamente aos membros do
colegiado  que  façam  sugestões  de  inclusão  ou  alteração  para  que  o
documento  possa  ser  apresentado  à  direção  do  CEM………………………..
Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião da qual eu, Giselli



CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM SISTEMAS

COSTEIROS E OCEÂNICOS
Centro de Estudos do Mar - Setor de Ciências da Terra -
UFPR
Avn. Beira-mar, s/nº - Pontal do Sul – Pontal do Paraná – Paraná - Brasil
Tel. (41) 3511-2140  -  Fax (41) 3511-8648 - http://www.cem.ufpr.br -  E-mail: pgsisco@ufpr.br

Christine  Gugelmin,  lavrei  a  presente  ata.  Pontal  do  Paraná,  dezessete  de
agosto de dois mil e dezoito.

                                                                                                                    

                                                                                                                   
 

Profª Renata Hanae Nagai Giselli Christine  Gugelmin
              Coordenadora            Secretária


