
ATA DA 4ª REUNIÃO DO NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE (NDE) DO CURSO 1 

DE GRADUAÇÃO EM OCEANOGRAFIA, REALIZADA NO DIA 01 DE JUNHO DE 2 

2011. Ao primeiro dia do mês de junho do ano de dois mil e onze às quatorze horas, 3 

reuniram-se na Sala de Multiplos Usos do Departamento de Geociências do Centro de 4 

Filosofia e Ciências Humanas os integrantes do núcleo docente estruturante do curso 5 

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

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

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

Eymael Garcia Scherer/GCN, Luiz Madureira/QMC, Jarbas Bonetti Filho/GCN e 9 

Andrea Freire/ECZ. Justificaram ausência: Profa. Regina Rodrigues Rodrigues/ENS e 10 

Barbara Segal ECZ/CCB. Item 1 – Aprovação da Ata da 3ª. Reunião do Núcleo 11 

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

aprovação ata e esta foi então aprovada por unanimidade; Item 2 – Marcar próxima 13 

reunião: Os presentes acordaram reunião para o dia 06/07/2011 as 10:00. Sala no 14 

GCN a confirmar.  Item 3 - Atualização do regulamento para validação das horas 15 

de embarque: O Prof. Leonardo Rörig apresentou proposta de regulamento 16 

documento, o qual foi amplamento discutido. Alguns pontos apontados devem ser 17 

consultados junto aos órgãos competentes da UFSC, devido a interface com o 18 

regimento interno da UFSC, como a questão de portaria para Coordenação de 19 

embarques; questão de como proceder em caso da impossibilidade (saúde) de um 20 

aluno poder realizar embarques; questão sobre a possibilidade de validar embarques 21 

anteriores a matricula ou durante trancamento e justificativas ou abonos de faltas 22 

decorrentes de atividade de embarque. Levantou-se ainda que esclarecimentos por 23 

parte da administração da UFSC devem ser feitos com respeito ao seguro dos alunos 24 

cobrir ou não atividades embarcadas. Item 4 - Solicitação de alteração de período 25 

das disciplinas (Ecologia Geral e  Ecossistemas marinhos e conservação) para 26 

que ambas não sejam no mesmo semestre, para a grade atualmente em 27 

andamento: Neste item voltou-se a discussão das diferentes solicitações efetuadas. A 28 

nova proposta ficou da seguinte forma: Trocar Análise de dados (2ª. Fase) por 29 

Fundamento de Aqüicultura (3ª Fase); Trocar Geomática (7ª Fase) por Prática de 30 

Extensão (4ª Fase); Trocar Poluição Marinha (6ª fase) por Ecossistemas marinhos e 31 

conservação (7ª Fase) , além destas, manteve-se a sugestão de mudança de 32 

semestre entre Plâncton (da 5 ª Fase para a 6 ª Fase) e Bentos (do 6 ª Fase para a 5 ª 33 

Fase), uma vez que para Plâncton seria importante os alunos terem como pré-34 

requisito a Oceanografia Física Descritiva (5 ª Fase). Item 4 – Atualização de 35 

regulamentos referentes ao Estágio curricular obrigatório e não obrigatório: 36 

Transferido para próxima reunião. Item 5 - Atualização de regulamentos referentes 37 

ao Trabalho de Conclusão de Curso: Transferido para próxima reunião. Item 7 -  38 

Item 5 – Proposta de filosofia de avaliação do plano pedagógico do curso de 39 

oceanografia: Transferido para próxima reunião. Nada mais tendo a tratar, eu, 40 

Professor Antonio Henrique da Fontoura Klein encerrei a sessão, da qual Eu registrei 41 

os seus momentos. 42 


