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ATA DA 1ª REUNIÃO DO COLEGIADO - 2018 

Ata da primeira reunião do Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Estudos Marítimos (PPGEM), 

realizada em 22 de março de 2018, às 09h00, na Sala 1, da Superintendência de Pesquisa e Pós-graduação 

(SPP).  

1 PARTICIPANTES 

 CMG (RM1) Francisco Eduardo Alves de Almeida – Coordenador 

 Profª Dra. Sabrina Evangelista Medeiros – Vice-coordenadora 

 Prof. Dr. Ricardo Pereira Cabral – Linha de Pesquisa I 

 CMG (RM1-IM) Claudio Rodrigues Corrêa – Linha de Pesquisa II 

 Prof. Dr. Nival Nunes de Almeida – Linha de Pesquisa III 

 Prof. Dr. Rafael Zelesco Barreto – Linha de Pesquisa II 

 1 T (RM2-T) Marisol Pensado Pazos – SECAD 

 Sra. Carolina Ambinder – Representante discente 

2 PAUTA 

A reunião foi presidida pelo coordenador do PPGEM, CMG (RM1) Prof. Dr. Alves de Almeida, com os 

seguintes tópicos de pauta: 

1. Abertura. Leitura e ratificação da ata da reunião anterior; 

2. Sucupira – Avaliação CAPES 2017; 

3. Alunos egressos inadimplentes quanto ao depósito do TCM; 

4. Novos professores contratados;  

5. Cronograma de implementação do doutorado – criação de comissões; 

6. Defesas turma 2017 e 2016; 

7. Bolsas de Estudo; 

8. Assuntos gerais – Encerramento. 

3 DECISÕES / INFORMES 

3.1 O Comte. Alves de Almeida agradeceu a presença na reunião e informou que por problemas na rede 

da EGN, a ata anterior será redigitada e enviada posteriormente por e-mail.   

3.2 De acordo com o calendário da CAPES, o prazo limite para envio do Coleta-CAPES/2017 é o dia 

13ABR. Na semana anterior, será realizada pela Coordenação o check list final a fim de resolver  

discrepâncias existentes no cadastro de discentes, docentes e produções científicas. Comte. Alves de 

Almeida reforçou a importância do cadastro, no Lattes, da produção docente de forma a constar 

quando da importação para a plataforma Sucupira. A mestranda Carolina Ambinder reforçou a 

necessidade de expor aos demais mestrandos o correto preenchimento da planilha em excell 

encaminhada pela SECAD. Muitos não estavam cientes que, por exemplo, relatório de pesquisa ou de 

evento contavam como produção científica. Foi também reforçada a necessidade do mesmo 

esclarecimento aos professores. Acrescido a esses comentários, foi recomendado o preenchimento 

(fluxo contínuo) da Sucupira. Foi decidido pelo Colegiado: a realização em maio de 1 reunião com os 

alunos da Turma 2018 e 2017, às 17h, antes da aula do Prof. Claudio Marin; e 1 reunião com os 

professores do PPGEM sobre o preenchimento da Plataforma Lattes. 
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3.3 A SECAD informou que atualmente falta o depósito somente da mestranda da Turma 2015, Tatyanna 

Ramos Barreira, cujo TCM encontra-se em correção pelo seu orientador CMG (RM1) William 

Moreira. A Comissão solicitou averiguar com o orientador a possibilidade de entrega o mais breve 

possível.  

3.4 Foi dado as boas vindas aos novos professores do PPGEM aprovados no último concurso para 

Professor de Magistério Superior, Classe A, Adjunto-A, Nível 1, a saber: Marcelo Mello Valença para 

a área de Política Internacional, Rafael Zelesco Barreto para a área de Direito Internacional e Tauhan 

dos Santos para a área Economia de Defesa e Indústria de Defesa. Os novos professores deverão 

apresentar um projeto de pesquisa além de oferecer uma disciplina eletiva para o 2º semestre letivo de 

2018. 

3.5 Com relação ao cronograma de implementação do doutorado foi informado que houve mudanças nas 

Linhas de Pesquisa e disciplinas. Está previsto a abertura de 10 vagas para o doutorado e a criação de 

uma Comissão de Implementação do mesmo. Os professores deverão ter, no máximo, 8 orientações 

incluindo Mestrado e Doutorado. 

3.6 Com relação as bolsas de estudos para o ano de 2018, a profa. Sabrina Medeiros informou 

que foram encaminhados os seguintes nomes para a EZUTE: Nathália Vasconcelos de Souza, 

Gustavo Magno Felipe Franco, Kathleen Vieira, Leonardo Camargo Rodrigues e Felipe 

Malachini Maia. Estamos aguardando os nomes selecionados pela EZUTE. 

3.7   Foi decidido, após discussão, que a divulgação de nomes de alunos militares da reserva ou da 

ativa, no site ou em qualquer outro meio pelo PPGEM, será realizada constando a patente 

correspondente no momento. Não compete ao Colegiado a decisão de retirada da patente a 

pedido do aluno. Essa solicitação cabe às instâncias superiores.  

 

4 RECOMENDAÇÕES: 

Nada mais havendo a tratar, o Coordenador, CMG (RM1) Alves de Almeida, agradeceu a presença e 

colaboração de todos e encerrou a reunião. 

 

 

 

FRANCISCO EDUARDO ALVES DE ALMEIDA 

CMG (RM1) Prof. Dr. 

Coordenador do PPGEM 

 

 

MARISOL PENSADO PAZOS 

1 Ten (RM2-T) 

Secretária-Adjunta do PPGEM 

 










