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No dia dois de agosto do ano de dois mil e dezoito (02/08/2018) às dez horas (10h00) 4 

na sala C06 do CFM, sob a Presidência do Coordenador Especial de Oceanografia, 5 

Prof. Valdir Correia, reuniram-se os membros desta Coordenadoria. Compareceram os 6 

seguintes professores: Pedro Pereira, Antonio Klein, Carla Bonetti, Marinez Scherer, 7 

Regina Rodrigues. Justificaram ausência os professores Antonio Fetter e Felipe 8 

Pimenta, ambos ministrando aula na graduação no horário desta reunião, e Juliana 9 

Leonel, em período de férias. Foram discutidos os seguintes assuntos: Assuntos 1 e 10 

2 – Escolha dos Subcoordenadores de Pesquisa e de Extensão. Professor Valdir 11 

colocou a ideia de se ter estes cargos para facilitar a aprovação e outros trâmites dos 12 

projetos em caso de ausência dos Coordenadores de Pesquisa e Extensão. Ficou 13 

decidido que isso será discutido futuramente, com a sugestão da Professora Carla de 14 

que a mesma pessoa seja o Subcoordenador de Pesquisa e Extensão. Assunto 3 – 15 

Aprovação de Projetos de Pesquisa e Extensão. Professor Valdir colocou em 16 

votação a aprovação do projeto de pesquisa, já aprovado pelo Professor Jarbas 17 

Bonetti - Projeto: “Paleoprodutividade e mecanismos de fertilização oceânica na 18 

margem continental sul brasileira em resposta às mudanças climáticas do Quaternário 19 

tardio: FASE II” (201811759) – CAPES – COORDENAÇÃO: Prof.ª Carla Van Der 20 

Haagen Custodio Bonetti. Foi incluído também para aprovação pelo Professor Jarbas 21 

o projeto coordenado pelo Professor Pedro Pereira - Título: “Estudo do comportamento 22 

lagrangeano de correntes de retorno em uma praia oceânica aberta” - Número: 23 

201812562. Os projetos citados foram aprovados por unanimidade.Professor Valdir 24 

colocou também em votação os projetos de extensão, encaminhados pela Professora 25 

Regina por e-mail a todos previamente, sendo aprovados por unanimidade. Os 26 

projetos estão anexos a esta ata. Assunto 4 – Apreciação da minuta que trata da 27 

criação do cargo/função de Coordenador de Atividades Docentes (documento 28 

em anexo). Professor Valdir pediu a manifestação dos presentes em relação ao 29 

documento mencionado. Todos os presentes demonstraram posição contrária ao novo 30 

cargo que está sendo proposto pela Pró-Reitoria de Extensão. Professor Jarbas se 31 

dispôs a iniciar um texto de resposta para complementação dos demais professores, 32 

que será encaminhada à Coordenadora de Extensão do CFM, na próxima semana. 33 

Assunto 5 – Aprovação do PAAD 2018.2. Professor Valdir informou a todos a 34 

necessidade de ajustes no PAAD para aprovação, para que a Coordenadoria não 35 

fique com esta pendência. Os professores presentes comprometeram-se a fazer os 36 

ajustes necessários com urgência. Professor Pedro colocou a situação de seu PAAD, 37 

que só foi regularizado junto ao sistema após ajustes de seu cadastro na 38 

PRODEGESP, estando portanto sem acesso até esta semana. Assunto 6 – Escolha 39 

de novos membros da OCN para o Colegiado da Graduação em Oceanografia 40 

(item incluído em pauta no início da reunião). Item retirado de pauta, por ser função 41 

do Colegiado do Curso de Graduação. Assunto 7 – Informes. Professor Valdir 42 

apresentou aos presentes a nova Professora Substituta, Sarah Rodrigues, que chega 43 

para cobrir as ausências dos Professores Paulo Pagliosa e Alessandra Fonseca, em 44 

função de seus afastamentos para Pós-Doutorado até o dia 31/07/2019. Professor 45 

Valdir deu as boas vindas a nova professora substituta, e pediu a todos os professores 46 

presentes que se apresentassem rapidamente. Professor Valdir informou a 47 

necessidade de alteração do horário das reuniões de Colegiado da OCN, em função 48 

da mudança de semestre e consequente nova grade de horários de aulas da 49 

graduação e pós-graduação. Ficou estabelecido que as reuniões acontecerão sempre 50 

nas primeiras sextas-feiras de cada mês, às 10h00. Professor Antonio Klein deu 51 

algumas informações a respeito do uso da impressora instalada no Bloco D do CFM 52 
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(NEMAR). Professor Antonio Klein também deu algumas informações sobre melhorias 53 

da estrutura do prédio do Nemar – CFM Bloco D3 e sobre a construção do novo prédio 54 

da Oceanografia. Professor Jarbas informou que transformou a palestra sobre os 10 55 

anos da Oceanografia em texto, para ser disseminado entre a comunidade 56 

universitária. Sem nada mais a tratar, a reunião encerrou-se às 11 horas e 39 minutos 57 

do dia 02 de agosto de 2018, e eu Humberto Roesler Martins, Assistente em 58 

Administração do Curso de Graduação e Coordenadoria Especial de Oceanografia, 59 

lavrei à presente ata, lida e aprovada na reunião pelos presentes. 60 

 61 


