
ATA DA 46ª REUNIÃO DO COLEGIADO DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM 1 

OCEANOGRAFIA, REALIZADA NO DIA 29 DE MAIO DE 2014.Aosvinte e nove 2 

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

de Usos Múltiplos do Departamento de Geociências, do Centro de Filosofia e 4 

Ciências Humanas, o colegiado do curso de graduação em Oceanografia. Estavam 5 

presentes os seguintes docentes do colegiado: Marinez Eymael Garcia 6 

Scherer/GCN – coordenadora do curso e presidente do colegiado, Érico Porto 7 

Filho/GCN, Bárbara Segal/ECZ, Leonardo Rorig/BOT, Regina Rodrigues/GCN, 8 

Antônio Henrique da Fontoura Klein/GCN, Antônio Fetter/GCN,Melissa Weber 9 

Mendonça/MTM, Jarbas Bonetti/GCN .Também estavam presentes as acadêmicas 10 

Maíra Fernanda Neves e Brenda Ramos Uliano. Para iniciar a reunião a 11 

coordenadora apresentou a pauta, sendo incluído na mesma o item 10: Discussão 12 

sobre a resolução visa criar e disciplinar o Programa Institucional de Apoio à 13 

Viagens de Estudos da Universidade Federal de Santa Catarina.Também houve 14 

inversão de pauta, sendo que o item sobre a definição de equipe de professores 15 

orientadores para a Tétis– Empresa Júnior de Oceanografia foi apreciado logo 16 

após o a discussão da ata da 45ª reunião do colegiado. As alterações de pauta 17 

foram aprovadas por todos os presentes e passou-se a deliberação de cada item. 18 

Item 1 -Informes: Profa. Bárbara informou que a Profa. Andrea estava participando 19 

do Workshop “Formação de Recursos Humanos para a Prática 20 

de Mergulho Científico: Aspectos Legais e Conteúdos”, realizado nos dias 29 21 

e 30 de maio, em Brasília, na SECIRM. O Workshop foi organizado no 22 

âmbito da PPGMAR, coordenado pelo prof. Luis Carlos Krug, da FURG. 23 

Novas reuniões ocorrerão em agosto em Natal e a Profa. Bárbara deverá 24 

participar. O fechamento dos trabalhos está previsto para o CBO em outubro 25 

de 2014.Item 2 -Discussão da ata da 45ª reunião do colegiado: a ata foi 26 

aprovada por unanimidade.Item 3–Definição de equipe de professores 27 

orientadores para a Tétis– Empresa Júnior de Oceanografia. A discente Brenda 28 

solicitou o apoio de professores que possam ajudar/orientar nos possíveis projetos 29 

da empresa júnior. O colegiado colocou que deve ser definido quem será o Tutor 30 

da Tétis. Para isso a equipe da Tétis deverá enviar um e-mail a todos os 31 

professores com informações sobre a Tétis, objetivos, ações; explicando o papel 32 

do Tutor e suas funções, com outros exemplos da UFSC e fora da UFSC. Item 4 -33 

Requerimento dos alunos: 3.1. Validação de horas de Atividades Acadêmico-34 

Científico-Culturais: a aluna Gabrielle Kuklinski teve validação de 134 horas de 35 

Atividades Acadêmico-Científico-Culturais. 3.2 Validação de Horas de Embarque: 36 

as seguintes horas de embarque foram validadas para os alunos: 3hs e 30 min - 37 

Luiza Luiz Satorato; 3hs e 30 min- Julia Biscaia; 13hs - Micael Fernando 38 

Broggio;  13hs  -   Daniel S. Gomes; 11 hs - Bruna Luiza Simonetti;  11hs - 39 

Lucas S. Molesani;  11hs - Jaqueline A Ferreira, matrícula ; 11hs - Ana Lígia 40 

Favaro dos Santos, matrícula; 11 hs - Vinícius C. Ferreira. O Prof. Klein 41 

comentou a preocupação sobre as horas de embarque para alunos que 42 

devem se formar. Andrea deve passar o nome dos alunos que vão se formar 43 

e a necessidade de embarque para que possamos avisar todos os 44 

professores. Item 5 -Discussão sobre documentos de formalização de 45 

estágios extra-curriculares de alunos do Curso de Oceanografia.Klein colocou 46 

que a UFSC tem o contrato com o CIEE/SC e o ICMBio tem contrato com o CIEE 47 

Nacional, sendo que os dois contratos não são iguais, existindo divergências sobre 48 

a responsabilidade da UFSC. Assim, os coordenadores de estágio do curso de 49 

oceanografia não assinam o contrato com o CIEE, mas sim o SIARE - que é o 50 

documento utilizado pela UFSC. O Prof. Fetter falou que internamente sempre 51 

temos que assinar o SIARE, pois este é controle interno.  No caso de haver outro 52 

contrato da UFSC com a empresa/órgão governamental este contrato seria válido.  53 

No entanto, o Prof. Klein insistiu que este não é o documento oficial da UFSC. 54 



Assim, deliberou-se que deve ser solicitada uma reunião com o DIP + ICMBio + 55 

Coordenadoria do Curso e de Estágio do Oceanografia . O pedido de reunião e de 56 

esclarecimento devem ser enviados por SPA. A coordenação também deve levar 57 

esta questão ao Chefe de Gabinete da Reitoria. Item 6 -Discussão e deliberação 58 

sobre alunos que não possuem professor orientador para desenvolvimento 59 

do TCC. O colegiado definiu que a responsabilidade de buscar um orientador é do 60 

aluno e que cada professor poderá avaliar o histórico e conduta do aluno, além da 61 

pertinência do tema de pesquisa do TCC com o tema de pesquisa do orientador, 62 

para aceitar ou não o aluno.Item 7 –Definição de representante do Curso de 63 

Oceanografia no evento I Congresso Nacional de Direito Sobre Segurança do 64 

Trabalho nos Meios Aquaviário e Portuário (23 e 24 de setembro). A 65 

coordenação do curso deverá contatar o Prof. Paulo Pagliosa e verificar da 66 

disponibilidade de representar o curso neste evento. Item 8- Discussão e 67 

deliberação sobre formação de umacomissãoparaorientar e 68 

organizardiretrizesparalicitações de interesse do curso. Retirado de pauta. Item 9–69 

Discussão e deliberação sobre a criação de um setor de embarcações na 70 

UFSC. O Prof. Jarbas informou que existe uma iniciativa da UFSC para trazer a 71 

lancha ANHATOMIRIM para a UFSC. No entanto, não temos como assumir a 72 

manutenção da lancha. Assim, foi sugerida a ideia de se criar um mecanismo de 73 

licitação de empresa para guarda e manutenção de embarcações. Precisamos 74 

montar um processo licitatório para esta contratação e, portanto, devemos criar 75 

uma comissão para definir este processo, criando, inclusive um setor de 76 

embarcações na UFSC. Klein informou que o presidente desta comissão poderia 77 

ter apoio da UFSC para visitar outras universidades que trabalhem desta maneira. 78 

O Chefe de Gabinete e a Diretora da PROPLAN/UFSC se comprometeram a 79 

ajudar. Foi decidido que enviaremos para o Chefe de Gabinete a comissão. O Prof. 80 

Felipe Pimenta se dispôs a ser o presidente e será feito um chamamento geral 81 

para que outros professores possam se manifestar sobre o interesse de participar. 82 

Foi decidido também que esta comissão deve fazer uma pesquisa sobre outros 83 

cursos/departamentos que possuem embarcações e que irão se beneficiar deste 84 

setor.  Item 10 – Inclusão de Pauta: Discussão sobre a resolução visa criar e 85 

disciplinar o Programa Institucional de Apoio à Viagens de Estudos da 86 

Universidade Federal de Santa Catarina. Decidiu-se que o documento será 87 

enviado a todos os professores para comentários/sugestões. Item 11 - Outros 88 

assuntos. Não houve outros assuntos. Nada mais tendo a tratar, a Profª. Marinez 89 

Eymael Garcia Scherer encerrou a sessão, da qual eu Profª Marinez Eymael 90 

Garcia Scherer registrou seus momentos. 91 


