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 1 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA 2 
CENTRO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS 3 

PROGRAMA DEPÓS-GRADUAÇÃO EM OCEANOGRAFIA 4 
 5 
ATA DA 2ª. REUNIÃO DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO 6 
COLEGIADO PLENO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM 7 
OCEANOGRAFIA, CURSO DE MESTRADO. 8 
 9 
No dia vinte e nove de setembro do ano de dois mil e quatorze (29/09/2014) 10 
às quatorze horas (14:00) na Sala de Usos Múltiplos do Departamento de 11 
Geociências/CFH, sob a Presidência do Coordenador pro-tempore do Curso 12 
de Pós-Graduação em Oceanografia, o Prof. Antonio Henrique da Fontoura 13 
Klein, se reuniu o colegiado pleno do PPGOCEANO. Compareceram os 14 
seguintes professores: Antonio H. F. Klein, Antonio Fernando Härter Fetter 15 
Filho, Andrea Santarosa Freire, Eduardo T. Lebre, Felipe Mendonça Pimenta, 16 
Leonardo Rorig, Marinez Eymael Garcia Scherer, Norberto Olmiro Horn Filho, 17 
Regina Rodrigues Rodrigues, Renato Ramos da Silva e Paulo R. Pagliosa 18 
Alves. Os professores Alessandra Larissa D`Oliveira Fonseca e Sandro 19 
Froehner justificaram ausência. O professor Davide Franco não justificou 20 
ausência. Professores Jarbas Bonetti Filho e Carla Van Der Haagen Custodio 21 
Bonetti estão afastados para pós-doutorado. Assunto-1: Aprovação da Ata 22 
da Primeira Reunião: Aprovada por unanimidade. Assunto-2: Foi 23 
apresentada uma versão impressa do folder de divulgação do Programa de 24 
Pós-Graduação em Oceanografia, preparado pelo Prof. Antonio H. F. Klein. O 25 
folder foi revisado pelo colegiado e aprovado em unanimidade. Assunto-3: 26 
Definição da data da próxima reunião: Foi marcada para dia 14 de Novembro, 27 
Sexta-feira das 13:30 as 15:00 e aprovada por unanimidade. Assunto-4: 28 
Decisão quanto ao início do Programa de Mestrado do PPGOceano. O Prof. 29 
Antonio Klein informou que não foi aprovado Espaço Físico requisitado para 30 
instalação do Curso de Mestrado até o momento. Depende de discussão e 31 
decisão da comissão de espaço físico do CFH. Também informou que não foi 32 
realizada até o momento a contratação de um Secretário/Chefe de 33 
Expediente para apoio as atividades do PPGOceano. Em ambos os casos há 34 
um empenho da Direção do CFH e da Pró-Reitora de Pós Graduação. Foi 35 
então aberta a palavra para comentários e discussão dos professores. O 36 
colegiado se pronunciou defendendo que o Edital de Seleção não deve ser 37 
publicado se o programa não receber o apoio institucional (Espaço físico e 38 
funcionário). O Colegiado reconhece que foi realizado um esforço de mais de 39 
um ano de trabalho para planejamento e aprovação do Programa de 40 
Mestrado internamente na UFSC e junto à CAPES, entretanto, avalia que o 41 
firme apoio institucional é imprescindível para o pleno desenvolvimento do 42 
programa. Iniciar sem o mínimo é iniciar muito vulnerável, já que os 43 
professores estarão sendo desviados de suas funções para executar 44 
atividades de STA, além do fato de não haver um local para secretaria até o 45 
momento. Foi anunciada que a data limite para publicação do Edital neste ano 46 
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é dia 01 de Novembro de 2014 e então foi aberta a votação. A decisão 47 
unanime do colegiado foi de não publicar o edital, se não houver apoio 48 
institucional da UFSC em termos de espaço físico e 49 
contratação/disponibilização de um secretário apto a exercer as funções 50 
requeridas e assim instalar a secretaria da pós-graduação. O colegiado ainda 51 
salienta que “a resposta da SEGESP/UFSC” à PRPG não parece apropriada 52 
e merece ser revista, considerando que a Direção do CFH/UFSC deve insistir 53 
no direito aplicado ao se tratar de situação excepcional do serviço público, a 54 
imediata lotação de servidor no CFH/UFSC para secretariar a 55 
PPGOCEAN/CFH/UFSC se faz imperiosa e dentro do princípio administrativo 56 
da motivação, no que resulta de atenção especial, inclusive, pela 57 
responsabilidade da Pró-Reitoria de Pós-Graduação da UFSC junto a 58 
CAPES.” Assunto-5: Relato breve do andamento do projeto estruturante e 59 
discussão de grupos de pesquisa por linha, realizado pela Profa. Regina R. 60 
Rodrigues:  A Prof. Regina R. Rodrigues preparou um formulário de pesquisa, 61 
que foi enviado para os Professores do colegiado. O formulário contém 62 
perguntas para elencar as linhas de pesquisa a serem desenvolvidas pela 63 
PPGOceano.  Foram recebidos seis formulários de resposta do colegiado. Os 64 
outros professores, se comprometeram em responder o formulário até a 65 
próxima reunião. Assunto-6: Relato breve da construção do Programa de 66 
Recursos Humanos junto a PETROBRAS e ANP pelo Prof. Felipe Pimenta: 67 
Os professores Felipe M. Pimenta e Antonio Fetter realizaram a visita ao 68 
Programa PFRH da Petrobrás e ao Instituto Brasileiro de Petróleo, Gás e 69 
Biocombustíveis (IBP) no Rio de Janeiro, na ocasião da viagem a trabalho a 70 
mesma cidade. A Petrobrás não deverá contratar/criar novos programas em 71 
2015. Mas irá decidir no ano de 2015 se serão abertos novos programas em 72 
2016. Foi estabelecido o contato com o Sr. Gustavo Salgado. O Dr. Raimar do 73 
IBP, em consulta a ANP, informou que ainda não há definição de abertura de 74 
edital. O Prof. Felipe Pimenta estará trabalhando na construção destas 75 
propostas. Assunto-7: Aprovação do Edital de Seleção 2015. O Edital de 76 
seleção 2015 do PPGOceano foi revisado pelo Prof. Sandro Froehner, que 77 
incorporou diversas sugestões dos professores do colegiado. O documento foi 78 
submetido a avaliação do corpo jurídico da Pró-Reitoria de Pós Graduação, 79 
que solicitou algumas modificações. As mesmas foram apresentadas pelo 80 
Prof. Antônio Klein ao colegiado. Foi então aberta a palavra para discussão. 81 
Provas serão classificatórias, mas o não comparecimento nas avaliações 82 
eliminará o candidato do programa. Será permitido contato com orientador 83 
préviamente e com carta de anuência de orientação. Maior peso será dado a 84 
curricullum vitae e análise do projeto. Serão incorporadas novas sugestões ao 85 
edital e a discussão será feita via emails. Os assuntos 8, 9, 10 e 11 foram 86 
transferidos para próxima reunião com nova convocação [Assunto-8:Relato 87 
breve da organização da aula magna ou evento de abertura para alunos, 88 
palestras, confraternização alunos e professores - março de 2015 (Profa. 89 
Marinez); Assunto-9: Confirmação das disciplinas aprovadas na APCN para 90 
2015-1, 2015-2; Assunto-10: Indicação do Colegiado Delegado; Assunto-91 
11:Divisão dos professores nas duas linhas de pesquisa]; Nada mais havendo 92 
a tratar a reunião encerrou-se as 16 horas do dia 29 de setembro de 2014, e 93 
eu Felipe Mendonça Pimenta sub coordenador pro tempore do Programa de 94 
pós-graduação em Oceanografia lavrei a presente ata que será enviada via 95 
email, lida e aprovada na próxima reunião. 96 


