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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 dia do mês de setembro de dois mil e dezenove, às nove horas, realizou-se a
reunião  do  Colegiado  do  Programa  de  Pós-Graduação  em  Sistemas  Costeiros  e
Oceânicos da UFPR, com a presença da Coordenadora Profª Drª Renata Hanae Nagai,
do Vice-coordenador  Prof.  Dr.  Maikon DiDomenico,  dos  representantes  de linha de
pesquisa Prof. Dr. Maurício A. Noernberg e Prof. Dr. Leonardo Sandrini Neto e dos
representantes  do  corpo  discente  Larissa  Regina  Pinto  e  Patrick  Derviche.
DELIBERAÇÕES:  1)  Aprovação  da  ata  da  reunião  do  colegiado  de
Agosto/2019 (13/08/2019): aprovada; 2) Aprovação e homologação do
Regimento  do  Comitê  de  Bolsas  com modificações  sugeridas  pelos
discentes:  documento aprovado anexo a esta ata;  3) Solicitação realização de
qualificação  da  doutoranda  ANA  CLARA  GIRALDI  sem  a
integralização  dos  créditos  eletivos:  aprovada;  4)  Definição  de
cronograma para abertura do processo  de  eleição da Coordenação
PGSISCO (2020-2022): montar a comissão eleitoral até 30/09/2019, inscrição para
chapas  de  18  a  28/10/2019;  votação  de  04  a  08/11/2019; 5)  Demandas  da
PGSISCO para estrutura de um NTE do CEM:  sala  de videoconferência
para realização de defesas, reuniões e aulas à distância; equipamentos e software para
captura de imagem e som em áreas externas, microscópicas e subaquáticas, e edição de
vídeos  para  produção  de  documentários  técnico-científicos;  quadros  inteligentes;  6)
Inscrição da PGSISCO no Pint of Science Brasil 2020: há interesse em
se inscrever, necessário fazer a consulta para UFPR para saber se é necessário fazer uma
inscrição  nova  para  a  PGSISCO  ou  se  podemos  entrar  na  proposta  da  UFPR.
Manifestaram-se interessados em auxiliar na organização do corpo docente Dra. Camila
Domit,   Profa. Dra. Silvia Pedroso Melegari,  Prof. Dr. Mauricio A Noernberg, e do
corpo discente as mestrandas Tawane Nunes, Daiane Marcondes, o doutorando Bruno
Gurgatz;  7) Solicitação de mudança de projeto: DANIELLE ORTIZ DE
ORTIZ:   a  aprovação  da  mudança  de projeto  ficará  condicionada  à  aprovação do
relatório  da  discente  na  Semana  Acadêmica.  O  documento  apresentado  na  Semana
Acadêmica  deve  conter  informações  do  novo  projeto. Informações:  (1)
Solicitação do Prof.  Guilherme Hocama (ex-aluno da PGSISCO) de
palestra sobre aspectos gerais da biologia costeira/marinha para os
discentes do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas do IFPR -
campus Londrina que virão visitar o CEM em Outubro/Novembro: os
discentes poderão manifestar interesse em elaborar a palestra até 30/09/2019. Caso não
haja manifestações do corpo discente a coordenação buscará outros interessados;  (2)
Seminário de Meio Termo da CAPES:   a  coordenação apresentou o Novo
Qualis, os itens da nova ficha de avaliação e as métricas da área da Biodiversidade para
a  avaliação  do  quadriênio  2017-2020;  (3)  Migração  do  Sistemas  de
Pagamento de bolsa da CAPES: a coordenação informou que haverá a migração
do sistema, mas que até o momento isso ainda não havia acontecido e que manterá a
comunidade  PGSISCO  informada;  (4)   Memorando-Circular  nº
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3/2019/UFPR/R/PRPPG/CPGSS/UBA: a coordenação se comprometeu a
manter a comunidade PGSISCO informada em relação a temática das bolsas. Nada mais
havendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião da qual eu, Renata Hanae Nagai, lavrei
a presente ata. Pontal do Paraná, dez de setembro de dois mil e dezenove.

                                                                                                                     

                                                                                                                       
 

Prof. Renata Hanae Nagai
Coordenadora

 


