
     ATA DA 45ª REUNIÃO DO COLEGIADO DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM 1 

OCEANOGRAFIA, REALIZADA NO DIA 24 DE ABRIL DE 2014. Aos vinte e quatro 2 

dias do mês de abril do ano de dois mil e quatorze, às nove horas, reuniu-se na Sala 3 

302 do Centro de Filosofia e Ciências Humanas, o colegiado do curso de graduação 4 

em Oceanografia. Estavam presentes os seguintes docentes do colegiado: Marinez 5 

Eymael Garcia Scherer/GCN – coordenadora do curso e presidente do colegiado, 6 

Érico Porto Filho/GCN, Andréa Santarosa Freire/ECZ, Leonardo Rorig/BOT, Norberto 7 

Olmiro Horn Filho/GCN, Regina Rodrigues, GCN, Cristiane Luisa Jost/QMC, Antônio 8 

Henrique da Fontoura Klein/GCN, Antônio Fetter/GCN, . Também estavam presentes 9 

as acadêmicas Maíra Fernanda Neves, Luiza Pacheco Fernandes e Tainá Luchese 10 

Gaspan. A seguir a coordenadora apresentou a pauta, sendo incluído na mesma o 11 

item 8:  Discussão sobre saídas de campo /  viagens de estudo, solicitado pelo Prof. 12 

Norberto e o item 9. Semana acadêmica / dia do Oceanógrafo e 10. Projeto Criação 13 

Tetis - Empresa Júnior da Oceanografia, solicitados pelas acadêmicas presentes. Item 14 

1 - Informes: Programa de Mestrado em Oceanografia: Prof Klein informou que o 15 

Programa foi aprovado pela CAPES e deve começar em março de 2015.  Item 2 - 16 

Leitura e discussão da ata da 44ª reunião do colegiado: a ata foi aprovada por 17 

unanimidade. Item 3 - Requerimento dos alunos: 3.1. Validação de 100 horas de 18 

Atividade Acadêmico-Científico-Culturais: os alunos Caio Trajano Siqueira Salgado 19 

– 08170033, Sullen Lourenço Lehmkuhl – 09170030, Laís Gonçalves Fernandes – 20 

10106224, Larissa Felicidade Demarco – 09170021 tiveram o requerimento aprovado 21 

por unanimidade. 3.2 Validação de Horas de Embarque: as seguintes horas de 22 

embarque foram validadas para os alunos: 29hs - Alex Cabral dos Santos, matrícula 23 

10101891;   10 hs - Aline Giovanella, matrícula 11102087;  30 hs - Amanda Ceruti 24 

Reiter, matricula 12101966;  10 hs  -   Ana Lígia Favaro dos Santos, matrícula 25 

10106225 ; 101 hs - Andre Casagrande Magnani, matrícula 12101968;  39 hs - 26 

Augusto Azevedo, matrícula 11103990;  30 hs - Bárbara R. B. Pereira, matrícula  27 

08170004; 19 hs - Bruna Alves, matrícula,  12101972;  41 hs - Camila Sayuri Santos 28 

Obata,  matrícula  11103989;  39 hs - Daniel dos Santos Gomes, matrícula  10101897;  29 

39 hs - Jaqueline de Aguiar Ferreira, matrícula 12101983; 41 hs - Lucas Segismundo 30 

Molessani,  matrícula 11102108; 39 hs - Micael Fernando Broggio, matrícula 31 

10101911;  13 hs - Mateus dos Santos Martins, matrícula 13102035. Neste item a 32 

Profa. Andréa ainda informou que o Banco de Embarques não está terminado e 33 

atualizado, e que a Secretaria do Curso deverá terminar este cadastro e deixar sempre 34 

atualizado em no máximo uma semana após reunião do Colegiado na qual foram 35 

aprovadas validações de horas de embarque. Item 4 - Definição dos critérios para 36 

indicar alunos para intercâmbio internacional (outgoing).  O colegiado aprovou por 37 

unanimidade que os critérios serão: não ter reprovação dos dois semestres anteriores, 38 

não apresentar nenhuma reprovação por FI, ter, pelo menos completado 1600 horas 39 

(4 semestres) do curso e ter IAA mínimo de 6. Item 5 - Informação das datas da 40 

semana de apresentação dos Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC) dos 41 

alunos da Oceanografia. Ficaram aprovados os dias 30 de junho e 1 e 2 de julho de 42 

2014 para a apresentação dos TCCs. O Prof. Klein informou que as salas já estão 43 

marcadas e colocou que, segundo o regimento, os alunos do curso de Oceanografia 44 

deveriam participar dos dias de apresentação de TCC. Neste sentido propôs que os 45 

alunos devam ser incentivados pelos professores a participar destas apresentações 46 

dos TCC. Neste caso, o colegiado definiu que os dias de apresentação dos TCCs 47 

devem ser decididos antes do início do semestre para que possam constar nos planos 48 

de ensino dos professores e a presença dos alunos será obrigatória e controlada por 49 

livro de presença, sendo contabilizada como horas de Atividade Acadêmico-Científico-50 

Culturais. Este trabalho de verificação da lista de presença deverá ser realizado pela 51 

secretaria do curso. Item 6- Regimento de Embarque – Parecer do Prof. Felipe 52 

Piment. A Profa. Andrea comunicou que aceitou praticamente todas as sugestões e 53 

apresentou aquelas em que houve dúvida: a. qual é o número de horas mínima de 54 

embarque? Como encaminhamento decidiu-se que será verificado junto ao MEC, e o 55 



número de horas definido pelo MEC será o utilizado e, sendo diferente daquele do 56 

DAE, será enviada uma notificação ao DAE. b. deve constar ou não no histórico do 57 

aluno a substituição da atividade de embarques por motivos de saúde, passado por 58 

perícia médica, por outra atividade? Após discussão ocorreu a votação sendo que 59 

foram contabilizados oito votos a favor de que conste no histórico e dois votos contra. 60 

Assim, no histórico escolar do aluno deverá constar a atividade que substituiu as 61 

atividades de embarque. As demais dúvidas foram dirimidas durante a reunião e a 62 

aprovação do Regimento de Embarque foi homologada. O colegiado decidiu também 63 

que, além dos requisitos aprovados na 44ª Ata da reunião do colegiado do curso de 64 

graduação em Oceanografia, realizada no dia 13 de março de 2014, para a aprovação 65 

de solicitação de  matrícula conjunta nas disciplinas GCN 7021 - Prática de Pesquisa I 66 

e GCN 7022 - Prática de Pesquisa II, o aluno deve também ter pelo menos 75% das 67 

horas de embarque já realizadas. Assim, este requisito, também ter pelo menos 75% 68 

das horas de embarque já realizadas, passa a fazer parte do rol de  condicionantes 69 

para realizar a matrícula conjunta de PPI e PPII. Item 7-  Indicação de Coordenador 70 

de Embarque. A professora Andrea foi reconduzida ao cargo por mais um ano. Item 8 71 

- Discussão sobre saídas de campo /  viagens de estudo. Prof. Norberto colocou 72 

que na disciplina Geologia Geral I seria realizada uma viagem de três dias, para a 73 

qual, apesar da disponibilidade de transporte pela UFSC, cada aluno teria uma 74 

despesa de cerca de R$ 300,00. Apesar da solicitação de apoio por parte da UFSC, 75 

feito pelo Prof. Norberto, este apoio financeiro não foi viabilizado. A viagem foi 76 

cancelada e o Prof. Noberto solicitou que o colegiado se posicionasse. O Professor 77 

Klein também colocou que enquanto o professor não tiver respaldo legal da 78 

universidade em relação ao seguro de cada aluno e responsabilidade civil do 79 

professor, não proporcionaria viagens de estudo aos alunos. Além disso, foi colocado 80 

que o setor de transporte não dá o apoio necessário para o aluguel de embarcações 81 

para saídas de campo. Existe um descontentamento geral dos professores com o 82 

apoio da universidade para os estudos de campo. Ficou decidido que a coordenação 83 

do curso fará um documento expondo estas situações para a Pró-Reitoria de 84 

Graduação. Item 9 -  Semana acadêmica / dia do Oceanógrafo. Os discentes 85 

propõem uma Semana Acadêmica, coincidente como Dia do OCeanógrafo, e que a 86 

mesma seja apoiada pelo colegiado. Este ano (2014) esta semana seria sobre as 87 

áreas naturais da Ilha de Santa Catarina. Foi sugerido que a Semana Acadêmica 88 

coincida com os dias de apresentação dos TCCs. Item 10 - Projeto Criação da Tetis 89 

- Empresa Júnior da Oceanografia. Os discentes solicitaram o apoio dos professores 90 

para avaliação do Projeto da Empresa Júnior Tétis. Ficou decidido que o Prof. Erico 91 

Porto Filho avaliará o projeto. Item 11 - Outros assuntos. Marinez comunicou que 92 

fará um memorando a ser enviado a cada departamento sobre a mudança na grade 93 

horário do curso, para que os departamentos tome ciência e se posicionem favoráveis 94 

a mesma. Nada mais tendo a tratar, a Profª. Marinez Eymael Garcia Scherer encerrou 95 

a sessão, da qual eu Profª Marinez Eymael Garcia Scherer registrou seus momentos. 96 


