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ATA DA 3ª REUNIÃO DO NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE (NDE) DO CURSO 1 

DE GRADUAÇÃO EM OCEANOGRAFIA, REALIZADA NO DIA 04 DE MAIO DE 2 

2011. Aos quatro dias do mês de maio do ano de dois mil e onze às dez horas e trinta 3 

minutos, reuniram-se na Sala de número 14 do Departamento de Geociências do 4 

Centro de Filosofia e Ciências Humanas os integrantes do núcleo docente estruturante 5 

do curso de graduação em Oceanografia, presentes os professores: Antonio Henrique 6 

da Fontoura Klein/GCN - coordenador do NDE, Paulo Roberto Pagliosa Alves/GCN, , 7 

Alessandra Larissa D’Oliveira Fonseca/GCN, Leonardo Rubi Rörig/BOT, Regina 8 

Rodrigues Rodrigues/ENS e Marinez Eymael Garcia Scherer/GCN. Os professores 9 

Luiz Madureira/QMC, Jarbas Bonetti Filho/GCN e Andrea Freira/ECZ, justificaram 10 

ausência. Item 1 – Aprovação da Ata da 2ª. Reunião do Núcleo docente 11 

estruturante: o Prof. Antonio Henrique da Fontoura Klein colocou em aprovação ata 12 

e esta foi então aprovada por unanimidade; Item 2 – - Marcar reunião – próxima 13 

antes da próxima do colegiado de Oceanografia (16/05/2011): Os presentes 14 

acordaram reunião para o dia 01/07/2011 as 10:00. Sala no GCN a confirmar. Item 3 15 

- Solicitação de alteração de período das disciplinas (Ecologia, Poluição 16 

Marinhas, Oceanografia Física Descritiva, Analise de Dados e Geomática), 17 

para a grade atualmente em andamento: Para a disciplina de Ecologia, o Prof. 18 

Paulo Pagliosa ficou de entrar em contato com a Profa. Barbará Segal a fim de obter 19 

mais informações a respeito da solicitação de alteração; Para a disciplina de Poluição 20 

Marinha, considera-se que há possibilidade de não sair vaga nem para professor 21 

substituto e nem para professor efetivo a tempo de ministrar esta disciplina em 2011.2. 22 

a Profa. Alessandra Fonseca sugere a alternativa de transferir a disciplina para 23 

2012.1, a ser cursada na sétima fase, quando poderá assumi-la como docente. Esta 24 

alteração será possível já que o número de créditos anual, 2011 1 e 2, se mantém 25 

constante. ????; Para a disciplina de Oceanografia Física Descritiva, o Prof. Leonardo 26 

Rórig sugeriu que esta deva ser ministrada antes de Planctologia. Após ampla 27 

discussão, chegou-se a conclusão que sem a contratação de outro professor para a 28 

área de Oceanografia Física do curso, a Profa. Regina Rodrigues ficaria 29 

sobrecarregada com mais de 16 créditos no semestre, sendo assim foi sugerido pelo 30 

Prof. Rörig então troca de semestre entre Fitobentos e fitoplancton. Ou seja fitobentos 31 

passaria para o quarto semestre e fitoplancton para quinto semestre. Assim os alunos 32 

teriam conceitos prévios de Oceanografia Física, entendimento de processos, requisito 33 

para disciplina de fitoplâncton.. Prof. Leonardo ficou de fazer contato com professor 34 

responsável pela disciplina. Quanto a disciplina de Análise de Dados  e Geomática, os 35 

professores Jarbas Bonetti e Carla Bonetti, solicitaram para um maior aproveitamento 36 

dos alunos e sem que haja sobreposição de uso de laboratório de computação, que a 37 

disciplina de Análise de dados passe para a 3ª. Fase e de Geomática para a 6ª. Fase.  38 

Após se averiguar a carga horária total semestral, sugeriu-se que Análise de Dados 39 

passe para a 3ª. Fase e que Geomática fique na 6ª. Fase.  Considera-se Geomática 40 

como ferramenta para demais áreas. Prof. Klein ficou de informar Prof. Jarbas e Profa. 41 

Carla. Adicionalmente chegou-se a conclusão que quando da reformulação geral do 42 

Plano Pedagógico, após formar a primeira turma, a permanência da disciplina de 43 

Oceanografia Geral na grade curricular deverá ser avaliada. Item 4 – Atualização de 44 

regulamentos referentes ao Estágio curricular obrigatório e não obrigatório:  45 

Profa. Alessandra Fonseca apresentou proposta de alteração conforme 46 

regulamentação em tramite na UFSC e os presentes decidiram dispor de mais tempo 47 

para lerem melhor o documento proposto antes de aprová-lo. Profa. Ficou de enviar 48 

ultima versão por email para discussão. Item 5 - Atualização de regulamentos 49 

referentes ao Trabalho de Conclusão de Curso: O Prof. Paulo Pagliosa esta 50 

trabalhando no regulamento. Ficou de apresentar na próxima reunião do NDE. Item 6 - 51 

- Atividades acadêmico-científico-culturais: Prof. Klein propôs a criação de um 52 

seminário de oceanografia aonde mensalmente haveria uma palestras (convidado 53 

interno a UFSC ou externo) com registro dos participantes; Adicionalmente este 54 
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propôs que haja também uma Semana de Oceanografia da UFSC, na qual os 55 

Trabalhos de Conclusão de Cursos fossem apresentados. Esta tem como um dos 56 

objetivos proporcionar aos alunos das fases iniciais a oportunidade de ver os trabalhos 57 

e tomar conhecimento do que esta sendo realizado pelos diferentes grupos de 58 

pesquisa vinculados ao curso de Oceanografia, bem como fomentaria a interação 59 

entre os diferentes grupos, já que muitos dos professores estarão participando de 60 

bancas. Este sugeriu ainda que a atividade de seminários seja organizada pela 61 

coordenação e ou sub da oceanografia. E que a semana de oceanografia seja uma 62 

atribuição do responsável pela disciplina TCC. Item 7 -  Atualização do regulamento 63 

para validação das horas de embarque: O Prof. Leonardo Rorig ficou de 64 

encaminhar por email para discussão em próxima reunião do NDE. Nada mais tendo a 65 

tratar, eu, Professor Antonio Henrique da Fontoura Klein encerrei a sessão, da qual Eu 66 

registrei os seus momentos. 67 


