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ATA DA 5ª. REUNIÃO DO COLEGIADO DELEGADO DO PROGRAMA DE
PÓS-GRADUAÇÃO EM OCEANOGRAFIA, CURSO DE MESTRADO.
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No dia dezessete de maio do ano de dois mil e dezesseis (17/05/2016) às dez
horas e catorze minutos (10h14min) na Sala de Usos Múltiplos do GCN, sob a
Presidência do Coordenador do Curso do Programa de Pós-graduação em
Oceanografia, o Prof. Antonio Henrique da Fontoura Klein, se reuniu o
colegiado delegado do PPGOCEANO. Compareceram os seguintes
professores: Alessandra Larissa D’Oliveira Fonseca, Andrea Santarosa Freire,
Antonio Henrique da Fontoura Klein, Jarbas Bonetti Filho e a discente Maíra
Algarve Assunção. Assunto 1 - Deliberar sobre a inclusão das disciplinas:
Tópicos Especiais em Oceanografia I (Morphological modeling of coasts
using Delft3D and XBeach) - Prof. Jan Adriaan (Dano) Roelvink: aprovado
o parecer favorável do Prof. Felipe Mendonça Pimenta por unanimidade e
Tópicos Especiais em Oceanografia I (Global, regional and local wave
hindcasts, data mining techniques, extreme value models and statistical
downscaling for wave climate variability) – Prof. Fernando J. Méndez:
aprovado o parecer favorável do Prof. Antônio Fernando Harter Fetter Filho por
unanimidade.
Assunto 2 - Deliberar sobre pedido de renovação de
contrato da Profª. Maria Luiza Schmitz Fontes: aprovado o parecer favorável
da Profª. Alessandra Larissa D' Oliveira Fonseca, de renovação do contrato da
Profª. Maria Luiza Schmitz Fontes, por doze meses, por unanimidade.
Assunto 3 - Deliberar sobre validação de créditos cursados como aluno
especial da mestranda Ana Sofia Belloli Cardoso: aprovado o parecer
favorável da Prof. Alessandra Larissa D' Oliveira Fonseca por unanimidade.
Assunto 4 - Proposta de alteração no Regimento de defesa de dissertação
(continuidade da elaboração de propostas) e Procedimentos de
Qualificação: proposta de submeter o artigo depois dos pareceres da prébanca (antes da defesa); possibilidade de alterar a dissertação após a banca
com prazo menor para correções; observar Regimento da UFSC sobre prazo
mínimo para correção; informar a pré-banca sobre os critérios que devem ser
adotados na correção; formato: introdução, paper a ser submetido e capítulo
de conclusões (de acordo com o modelo disponível na página da BU/UFSC);
formato de comum acordo entre orientador e aluno; a data da defesa será
marcada após a recepção dos pareceres da pré-banca; paper na língua em
que o artigo for submetido; no conteúdo da dissertação, ao final, o aluno deve
construir até 5 frases que digam qual foi a contribuição científica da
dissertação; resumo para divulgação do trabalho; consultar a PROPG se a
defesa pode ser realizada em inglês; alterar para 180 minutos o tempo máximo
de defesa. Sem nada mais havendo a tratar, a reunião encerrou-se às onze
horas e vinte e seis minutos do dia 17 de maio de 2016, e eu Milano Cardoso
Cavalcante, Assistente em Administração do Programa de Pós-graduação em
Oceanografia, lavrei à presente ata, lida e aprovada na reunião.

