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ATA DA 8ª. REUNIÃO DO COLEGIADO DELEGADO DO PROGRAMA DE
PÓS-GRADUAÇÃO EM OCEANOGRAFIA, CURSO DE MESTRADO.
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No dia dezesseis de agosto do ano de dois mil e dezesseis (16/08/2016) às dez
horas (10h00min) 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: Antonio Henrique da
Fontoura Klein, Felipe Mendonça Pimenta, Leonardo Rubi Rorig e a discente
Danae Copoono Erdosi Marques Teixeira. Assunto 1 - Deliberar sobre
proposta de alteração no Edital do Processo Seletivo para Admissão Ano Letivo 2017 - ao corpo discente do Programa de Pós-graduação em
Oceanografia para o curso de Mestrado: bolsas de extensão e outras
atividades de extensão com a devida comprovação serão pontuadas no item
6.1 (outras experiências profissionais) da tabela de pontuação do Edital do
Processo Seletivo para Admissão - Ano Letivo 2017 - ao corpo discente do
Programa de Pós-graduação em Oceanografia para o curso de Mestrado.
Assunto 2 - Trabalho de Conclusão de Curso (dissertação): orientação será
encaminhada aos docentes e discentes do programa a respeito de como será o
formato da dissertação até que o novo regimento seja aprovado (respeitando o
regimento atual). A seção de desenvolvimento do documento final poderá ser
apresentado na forma de artigo (s) em português ou inglês. Assunto 3 Prorrogação de Estágio Pós-doutoral do discente Pablo Borges de
Amorim: aprovado o relatório e a prorrogação do estágio de pós-doutorado do
discente Pablo Borges de Amorim por unanimidade, entretanto o Colegiado
recomenda que haja uma maior integração do pós-doutorando dentro do
programa de pós-graduação com o oferecimento de palestras e participação
em disciplinas. Assunto 4 - Mudança de tema de pesquisa do discente
Alexandre Peres de Pinho: o Colegiado aceitou o requerimento do discente
de mudança de tema de pesquisa, porém ressalta-se que não aceita-se
prorrogação do prazo de conclusão de curso e este, regimentalmente, não
pode se matricular na disciplina de dissertação por não ter a creditação mínima
exigida. Sem nada mais havendo a tratar, a reunião encerrou-se às onze horas
e oito minutos do dia 16 de agosto 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.

