
ATA DA 15ª REUNIÃO DO NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE (NDE) DO 1 
CURSO DE GRADUAÇÃO EM OCEANOGRAFIA, REALIZADA NO DIA 11 DE 2 
JULHO DE 2013. Aos onze dias do mês de julho 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, Alessandra L. Fonseca 7 
GCN/CFH, Andrea S. Freire ECZ/CCB, Antônio F. H. Fetter GCN/CFH, Antônio H. F. 8 
Klein GCN/CFH, Barbara Segal ECZ/CCB, Jarbas Bonetti Filho GCN/CFH, José B. 9 
Barufi BOT/CCB e Paulo R. Pagliosa Alves GCN/CFH. Participaram ainda como 10 
convidados a Professora Carla Bonetti GCN/CFH e a Acadêmica Ana Paula da Silva 11 
(Presidente do Centro Acadêmico da Oceanografia). Os professores Cristiane L. Jost 12 
CFM/QMC, Marinez E. G. Scherer GCN/CFH, Melissa W. Mendonça MTM/CFM 13 
justificaram suas ausências. Item 1: Aprovação da Ata da 14ª Reunião de 14 
16/05/2013. A ata foi aprovada sem discussão. Item 2: Esclarecimentos sobre o 15 
processo de ajuste da grade curricular atual e daquela a ser modificado, em 16 
decorrência de reunião com o Prof. Adir da PROGRAD. A Profa. Regina esclareceu 17 
primeiro que o PPP atual que consta no CAGR é idêntico ao PPP em vigência seguido 18 
pelos alunos e disponível pela Coordenadoria do Curso de Oceanografia. As 19 
alterações propostas nos últimos anos foram sendo implementadas progressivamente, 20 
sem que estas requeressem um novo PPP. Portanto, a grade atual está devidamente 21 
oficializada. A Profa. Regina então esclareceu que, de acordo com a PROGRAD, há 2 22 
opções sobre a conduta do processo de ajuste da grade curricular: 1a) Alteração da 23 
matriz curricular, mais simples e 2a) Implementação progressiva de um novo currículo, 24 
mais complexa. De acordo com o Art. 19 da Resolução 17, adaptações curriculares 25 
não justificam um novo currículo e dispensam o Art. 17 que refere a passagem pela 26 
Câmara de Ensino. Esta passagem é necessária para a segunda alternativa. Mas de 27 
acordo com a PROGRAD, as alterações que estão sendo propostas não justificam a 28 
utilização do segundo procedimento. Os passos a serem tomados na primeira opção 29 
são: 1) Aprovação pelo Colegiado do Curso das alterações da grade curricular 30 
propostas pelo NDE do curso; 2) Envio dos pedidos de alteração das disciplinas pelo 31 
Colegiado (Coordenação do Curso) para os departamentos competentes; 3) Estes 32 
devem aprovar e enviar de volta para a Coordenação do Curso; 4) Aprovação pelo 33 
Colegiado do Curso de todos os pareceres dos departamentos; 5) Envio para a 34 
PROGRAD até Novembro de 2013 para implementação em 2014-1. A PROGRAD 35 
também esclareceu que as regras de Estágio Obrigatório, Estágio Não-Obrigatório, 36 
TCC, Embarque são determinados internamente pelo Colegiado do Curso e devem ser 37 
discutidas e aprovados em reunião do Colegiado, constando em Ata para ter validade. 38 
As informações necessárias para alteração da grade curricular são as que dizem 39 
respeito a Carga Total de Integralização, que estão disponíveis no documento do 40 
CAGR em anexo. Item 3: Discussão e definição da conduto de encaminhamento 41 
das alterações da nova grade curricular a ser proposta. Portanto, após discussão 42 
e mais alguns esclarecimentos, votou-se pela primeira opção, a de alteração da matriz 43 
curricular simples. Item 4: Apresentação dos ajustes pendentes de cada área da 44 
Oceanografia. Por solicitação dos alunos, foi feita a inclusão da disciplina de Álgebra 45 
Linear como obrigatória na 3a fase, passando Cálculo III para 4a fase, Fenômeno de 46 
Transporte e demais disciplinas de Oc. Física uma fase para frente. Outras alterações 47 
feitas: inclusão de uma disciplina obrigatória de Programação Científica na 5a fase; 48 



passagem da disciplina de Ecologia e Conservação para a 6a fase; diminuição de 4 49 
para 2 créditos da disciplina de Metodologia de Pesquisa. Item 5. Outros. O Prof. 50 
Paulo Pagliosa tinha pedido para incluir em pauta a discussão sobre as regras de 51 
Estágios, a Profa. Regina mais uma vez esclareceu que, de acordo com a PROGRAD, 52 
todas e quaisquer discussões e/ou alterações nas regras internas devem constar em 53 
ata de Reunião do Colegiado para ter validade. Nada mais tendo a tratar, eu, 54 
Professora Regina Rodrigues Rodrigues encerrei a sessão, da qual Eu registrei os 55 
seus momentos. 56 


