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No dia primeiro de dezembro do ano de dois mil e dezessete (01/12/2017) às 4 

treze horas e trinta minutos (13h30min) na sala C05 do CFM, sob a Presidência 5 

do Coordenador Especial de Oceanografia, Prof. Valdir Rosa Correia, 6 

reuniram-se os membros desta Coordenadoria. Compareceram os seguintes 7 

professores: Antonio Klein, Antonio Fetter, Jarbas Bonetti, Carla Bonetti, Felipe 8 

Pimenta, Alessandra Fonseca e Paulo Pagliosa. Foram discutidos os seguintes 9 

assuntos: Assunto 1 – Aprovação dos projetos de extensão e pesquisa da 10 

Coordenadoria Especial de Oceanografia. Professor Valdir colocou em 11 

votação a aprovação dos projetos de pesquisa feita ad-referendum pelo Prof. 12 

Jarbas Bonetti, que foram aprovados por unanimidade. Os projetos estão em 13 

anexo a esta ata. O professor Valdir colocou também em votação os projetos 14 

de extensão, encaminhados pela Professora Regina por e-mail a todos 15 

previamente, sendo aprovados por unanimidade. Os projetos estão anexos a 16 

esta ata. Assunto 2 – Aprovação do Plano de Capacitação Docente da 17 

Coordenadoria Especial de Oceanografia. Algumas alterações foram 18 

propostas de acordo com os entendimentos da legislação federal acerca dos 19 

afastamentos dos docentes, em relação aos critérios para sequência dos 20 

afastamentos. O Professor Paulo Pagliosa ficou responsável por finalizar as 21 

alterações propostas, e encaminhar via e-mail aos demais docentes e à 22 

Secretaria, para posterior encaminhamento ao setor responsável. Assunto 3 - 23 

Remoção de Ofício Prof. Emilio Paladino. Professor Valdir citou que há fatos 24 

novos em relação à remoção do Professor Emílio, o que foi explicado pelo 25 

Professor Antonio Fetter, que falou sobre reunião realizada junto à 26 

PRODEGESP. A partir desta reunião ficou definido que a situação do Professor 27 

Emílio fica sob responsabilidade do CTC e PRODEGESP. Assunto 4 – 28 

Informes. Professora Alessandra questionou a que tempo será feita a 29 

mudança ao prédio do NEMAR. O Professor Valdir deu as explicações sobre 30 

as necessidades que ainda não foram sanadas para a mudança, 31 

principalmente relacionadas à rede elétrica. Professor Antonio Klein 32 

complementou as informações sobre as referidas necessidades, alertando 33 

sobre os novos custos e verba disponível para finalização dos serviços 34 

estruturais antes da mudança. Além disso, ainda há de se resolver a questão 35 

patrimonial do que ainda está no antigo prédio ocupado pela Oceanografia, 36 

junto ao CFH. O Professor Jarbas Bonetti informou sobre a necessidade de 37 

indicação de 02 membros para comissão PIBIC, sendo escolhidos o próprio 38 

Jarbas, e também o Professor Paulo Pagliosa, que se colocou à disposição 39 

para compor a comissão. Sem nada mais havendo a tratar, a reunião encerrou-40 

se às 15 horas e 30 minutos do dia 01 de dezembro de 2017, e eu Humberto 41 

Roesler Martins, Assistente em Administração do Curso de Graduação e 42 

Coordenadoria Especial de Oceanografia, lavrei à presente ata, lida e aprovada 43 

na reunião pelos presentes. 44 


