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No dia sete de junho do ano de dois mil e dezoito (07/06/2018) às dez horas (10h00) 4 

na sala C05 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: Antonio Klein, Antonio Fetter, Alessandra Fonseca, Felipe 7 

Pimenta, Pedro Pereira, Juliana Leonel, Marinez Scherer e Paulo Pagliosa. 8 

Justificaram ausência os professores Jarbas Bonetti e Carla Bonetti, ambos em 9 

período de férias. Foram discutidos os seguintes assuntos: Assunto 1 – Rotatividade 10 

de cargos da OCN entre os Docentes. Após breve apresentação da planilha com 11 

informações dos cargos administrativos e docentes que os ocupam e ocuparam, 12 

houve pequena discussão para ajustes nos próximos anos. Como encaminhamento, 13 

ficou definido que o assunto seria novamente tratado em reuniões futuras, para ajustes 14 

e aprovação. Assunto 2 – Formação de comissão para Processo Seletivo 15 

Simplificado de Professores Substitutos. Professor Valdir informou a necessidade 16 

de se formar uma comissão para dirigir os trabalhos para o Processo Seletivo 17 

Simplificado, que visa contratação de professor substituto para a Oceanografia. Os 18 

membros da comissão foram indicados: Pedro de Souza Pereira (Presidente), Juliana 19 

Leonel e Paulo Roberto Pagliosa Alves (membros). Em votação, foram aprovados por 20 

unanimidade os nomes propostos. Assunto 3 – Aprovação de Projeto de Pesquisa 21 

e Extensão. Os projetos de extensão encaminhados previamente a todos pela 22 

Professora Regina Rodrigues, foram aprovados por unanimidade. Os projetos estão 23 

listados em planilha anexa. Assunto 4 – Aprovação do PAAD 2018.2 . A aprovação 24 

do PAAD 2018.2 resumiu-se nesta reunião a aprovação da distribuição das disciplinas 25 

e cargos didáticos, que foram aprovados por unanimidade. Professor Paulo solicitou a 26 

verificação de seu PAAD 2018.1, no qual constava a disciplina TCC I, que 27 

necessariamente deveria constar no PAAD da Professora Carla Bonetti. Assunto 5 – 28 

Data de afastamento para Pós-Doutorado. Professor Valdir colocou a necessidade 29 

de antecipação do processo de pedido de afastamento devido à morosidade dos 30 

processos de contratação de professores substitutos. Professores Antonio Fetter e 31 

Paulo Pagliosa fizeram considerações sobre os afastamentos em relação às datas, 32 

colocando a importância de antecipar em um mês antes do semestre letivo a saída do 33 

professor e também sobre a demora na resposta da CAPES ou outros órgãos 34 

financiadores de bolsas em programas de Pós-Doutorado. Foi aprovado entre os 35 

presentes que os afastamentos para Pós–Doutorado ocorram preferencialmente com 36 

um mês de antecedência do próximo semestre letivo, dependendo do calendário 37 

acadêmico vigente. Assunto 6 – Professores Substitutos/Titulares que assumirão 38 

as aulas dos afastados. Retirado de pauta por já ter sido discutido no item 06. 39 

Assunto 7 (incluído na pauta no início da reunião) – Aprovação de Projeto de 40 

Extensão - Capacitação de Gestores e Pesquisadores Públicos na ferramenta 41 

SMC-Brasil. Professor Antonio Klein explicou os objetivos e os trâmites para a 42 

aprovação deste projeto junto à instituição, e a importância do mesmo em relação ao 43 

Curso de graduação e Pós-Graduação em Oceanografia. Professor Valdir colocou em 44 

discussão o assunto, e em seguida em votação a aprovação do mesmo. O projeto foi 45 

aprovado por unanimidade. Assunto 8 – Informes. Professor Valdir recepcionou o 46 

Professor Pedro Pereira, recém redistribuído à Oceanografia da UFSC, dando as boas 47 

vindas em nome da Coordenadoria da OCN. Sem nada mais a tratar, a reunião 48 

encerrou-se às 11 horas e 39 minutos do dia 07 de junho de 2018, e eu Humberto 49 

Roesler Martins, Assistente em Administração do Curso de Graduação e 50 

Coordenadoria Especial de Oceanografia, lavrei à presente ata, lida e aprovada na 51 

reunião pelos presentes. 52 


