
ATA DA 14ª REUNIÃO DO NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE (NDE) DO 1 
CURSO DE GRADUAÇÃO EM OCEANOGRAFIA, REALIZADA NO DIA 16 DE MAIO 2 
DE 2013. Aos dezesseis dias do mês de maio do ano de dois mil e treze às nove 3 
horas, reuniram-se na Sala de Usos Múltiplos 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: Regina Rodrigues 6 
Rodrigues – responsável pela condução da reunião do NDE, Andrea S. Freire 7 
ECZ/CCB, Alessandra L. Fonseca GCN/CFH, Antônio H. F. Klein GCN/CFH, Antônio 8 
F. H. Fetter GCN/CFH, Cristiane L. Jost CFM/QMC, Marinez E. G. Scherer GCN/CFH, 9 
Melissa W. Mendonça MTM/CFM. Os professores Barbara Segal ECZ/CCB, Jarbas 10 
Bonetti Filho GCN/CFH, José B. Barufi BOT/CCB e Paulo R. Pagliosa Alves GCN/CFH 11 
justificaram suas ausências. Item 1: Aprovação da Ata da 13ª Reunião de 12 
29/04/2013. A ata foi aprovada sem discussão. Item 2: Apresentação dos ajustes 13 
pendentes de cada área da Oceanografia. Antes de começar a discussão, a Profa. 14 
Regina informou aos membros como deve ser calculada o número máximo de créditos 15 
por semestre, informação esta obtida na PROGRAD. Este cálculo estabelece o limite 16 
máximo de 29 créditos por semestre. Porém, os professores concordaram que esse 17 
número não deva passar de 28 créditos por semestre. A Profa. Andrea trouxe as 18 
novas alterações para as disciplinas da área de Oc. Biológica que serão incorporadas 19 
à nova grade. O Prof. Klein pediu a inserção de uma disciplina de computação 20 
científica ou métodos numéricos como obrigatória na nova grade. A Profa. Andrea 21 
questionou a obrigatoriedade da disciplina de Ecotoxicologia uma vez que não tem 22 
professor responsável. A obrigatoriedade ficou na pendência do novo professor 23 
contratado após próximo concurso para a área de Oc. Química. Item 3: Apresentação 24 
das optativas, ementas e pré-requisitos de todas as disciplinas de cada área da 25 
Oceanografia pelos respectivos grupos. A maioria dos professores 26 
enviaram/enviarão eletronicamente as ementas com pré-requisitos para Profa. Regina, 27 
que ficou responsável por concatenar toda a informação e marcar uma reunião com o 28 
Prof. Adir V. Garcia, diretor do Depto. de Ensino, para que ele avalie a extensão das 29 
mudanças na grade e informe os trâmites burocráticos necessários. Baseados nas 30 
discussões da última reunião do GCN, os professores Klein, Fetter e Alessandra 31 
sugeriram a inclusão explicita de saídas de campo nas ementas das disciplinas para 32 
que estas sejam institucionalizadas e, portanto, garantidas financeiramente pela 33 
PROGRAD. Item 4. Apresentação das sugestões para as disciplinas gerais 34 
seguida de discussão e definição das mesmas. Neste item foram discutidas 35 
mudanças nas disciplinas: 1) Introdução a Oceanografia I passaria a ser Introdução a 36 
Oceanografia, a ementa será fornecida pelo Prof. Jarbas, responsável pela mesma. 37 
Ficou estabelecido que esta disciplina tem que incluir os assuntos de normas de 38 
redação e pesquisa bibliográfica na sua ementa (originalmente apresentados em 39 
Metodologia de Pesquisa) e o professor responsável disponibilizaria 2 aulas para os 40 
alunos fazerem um curso na biblioteca. 2) Metodologia de Pesquisa manter 4 créditos 41 
e o conteúdo relacionado com projetos de pesquisa. 3) Introdução a Oceanografia II 42 
passaria a ser Navegação e Marinharia de 2 créditos com ementa semelhante a 43 
disciplina de mesmo nome da USP. O Prof. Fetter se prontificou a ministra-la. 4) Com 44 
isso, a disciplina sugerida pelo Prof. Eduardo Lebre do Depto. de Direito será incluída 45 
como optativa, de acordo com a ementa apresentada pelo professor após 46 
consentimento do mesmo. Item 5. Revisão de outros itens do Projeto Pedagógico 47 
do Curso que já foram definidos anteriormente, para pequenos ajustes se 48 



necessário. A Profa. Regina ficou encarregada de obter os regulamentos aprovados 49 
dos responsáveis (Coordenador de Estágio, Embarque, etc) e incluir no novo Plano 50 
Pedagógico. Isto foi feito e será incluído no novo documento do PPP. Na presença do 51 
Prof. Klein foi discutido brevemente as normas de estágio não-obrigatório em 52 
empresas. O Prof. Klein salientou sua preocupação da utilização dos alunos de 53 
graduação como mão de obra barata por parte das empresas e sugeriu a alteração 54 
das normas de maneira a dar respaldo ao professor orientador de exigir da empresa 55 
que o aluno aprenda várias técnicas que contribuam para sua formação. Foi sugerido 56 
então que o Prof. Klein elabore uma sugestão de alteração da norma em vigor e 57 
apresente ao Colegiado de Oceanografia. Item 6. Outros. O Prof. Klein sugeriu 58 
mandar o novo PPP para um avaliador externo a UFSC da área de Oceanografia. A 59 
Profa. Regina sugeriu o Prof. Luiz Carlos Krug da FURG e ficou responsável por 60 
contatá-lo para verificar sua disponibilidade. A Profa. Alessandra pediu o apoio dos 61 
professores a oficialização da Empresa Júnior de Oceanografia em nome da Discente 62 
Ana Paula que não pode estar presente a reunião. Os membros do NDE sugeriram 63 
que este aval saia na Ata da reunião do Colegiado de Oceanografia após avaliação 64 
pelos mesmos se a proposta/processo está condizente com as regras da UFSC. 65 
Como deveres para a próxima reunião: Continuam como deveres o envio das 66 
Ementas das disciplinas, indicação de Optativas, determinação dos Pré-Requisitos por 67 
grupos de áreas. Sugestões de Equivalência entre disciplinas novas e antigas e Grade 68 
de Transição por todos. Nada mais tendo a tratar, eu, Professora Regina Rodrigues 69 
Rodrigues encerrei a sessão, da qual Eu registrei os seus momentos. 70 


