
ATA DA 67ª REUNIÃO DO COLEGIADO DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM 1 
OCEANOGRAFIA, REALIZADA NO DIA 11 DE ABRIL DE 2017. Aos onze dias do mês de 2 

abril do ano de dois mil e dezessete, às quatorze horas, reuniu-se na Sala de Usos Múltiplos do 3 

Departamento de Geociências do Centro de Filosofia e Ciências Humanas, o Colegiado do Curso de 4 

Graduação em Oceanografia. Estavam presentes os seguintes docentes: Alessandra Larissa 5 

D’Oliveira Fonseca/GCN – Coordenadora, em exercício, do Curso e Presidente do Colegiado, 6 

Andréa Santarosa Freire/ECZ, Jarbas Bonetti Filho/GCN, Daniel Lázaro Gallindo Borges/QMC, 7 

Antônio Fernando Härter Fetter Filho/GCN, Leonardo Rubi Rörig/BOT, Felipe Mendonça 8 

Pimenta/GCN e Regina Rodrigues Rodrigues. Presentes também os representantes discentes do 9 

Curso Gabriela Decker Sardinha (Titular) e Ronaldo Medon Batista (Suplente). A Profa. Carla 10 
Bonetti esteve presente na reunião, mas sem direito a voto devido à sua condição de afastamento 11 

funcional. Dando início a reunião, antes de começamos a deliberar sobre os pontos previamente 12 

agendados foi solicitada a inclusão de dois pontos na pauta: a) Alteração da composição do 13 

Colegiado; e b) Trancamento excepcional e fora do prazo dos semestres 2016/2 e 2017/1 do aluno 14 

Rodrigo Domingues Vellutini (11106473). O pedido de inclusão foi aprovado pelo Colegiado. Em 15 

apreciação: Item 1 – Análise da Ata 066/2017 – Ata aprovada por unanimidade; Item 2 – 16 

Alteração da composição do Colegiado do Curso – Com a saída do Professor Érico Porto Filho 17 

do Colegiado para assumir cargo administrativo junto à reitoria da UFSC e mantendo a 18 

proporcionalidade na representação por Departamento, foi indicado o nome da Professora Juliana 19 

Leonel para compor o Colegiado. Alteração aprovada por unanimidade pelos membros do 20 

Colegiado; Item 3 – Eleição para Subcoordenação do Curso – a Professora Juliana Leonel foi 21 

eleita, por unanimidade, pelo Colegiado do Curso para assumir a função de Subcoordenadora do 22 

Curso para completar mandato que expira em 31/12/2017, substituindo a Subcoordenadora pro 23 

tempore desde fevereiro do corrente ano, Profa. Alessandra Larissa Fonseca; Item 4 – Renovação 24 

da Composição do NDE – Mantendo a proporcionalidade de representantes por área de atuação e 25 

cumprindo a Portaria 233, de 25 de agosto de 2010, que exige a renovação de no mínimo 1/3 dos 26 

membros deste órgão a cada dois anos, foram indicados os seguintes professores: Antônio Fernando 27 

Hatter Fetter Filho (presidente) e Regina Rodrigues Rodrigues (Oceanografia Física); Carla Van der 28 

Haagen Custodio Bonetti e Antonio Henrique Fontoura Klein (Oceanografia Geológica), 29 

Alessandra Larissa D´Oliveira Fonseca e Juliana Leonel (Oceanografia Química) e Andrea 30 

Santarosa Freire e Paulo Roberto Pagliosa Alves (Oceanografia Biológica). Os nomes dos novos 31 

representantes do NDE foram aprovados por unanimidade pelos membros do Colegiado Estes 32 

professores exercerão seus mandatos no período compreendido entre novembro de 2016 a 33 

novembro de 2018; Item 5 – Indicação dos representantes discentes para gestão 2017 – Após 34 

consulta realizada pelos atuais representantes a todos os discentes do curso, através de mensagem 35 

encaminhada pelo Fórum da Graduação, foram indicados os seguintes alunos: Ronaldo Medon 36 

Batista (Titular), Luanna Zambelli Azevedo (Suplente); e Marco Antônio Friedrichsen (Titular), 37 

Hillary Wons Couto (suplente); Os novos representantes discentes foram aprovados por 38 

unanimidade pelos membros do Colegiado; Item 6 - Comissão de trabalho para organização da 39 

visita de renovação de reconhecimento do curso de Oceanografia (confirmada para 24 e 25 de 40 
abril) – Com o intuito de responder a demanda da Comissão do INEP que irá avaliar o Curso de 41 

Oceanografia, foi criada uma comissão de trabalho para organizar a documentação e receber os 42 

avaliadores. A mesma ficou assim composta: Carla Bonetti (Coordenadora do Curso); Juliana 43 

Leonel (Subcoordenadora); Regina Rodrigues (representante do NDE); Emílio Paladino 44 

(Coordenação de TCC); Alessandra Fonseca (Coordenação de Embarque); Paulo Pagliosa 45 

(Coordenação Estágios); Felipe Pimenta (representante da Pós Graduação em Oceanografia), 46 

Representação discente: 04 alunos titulares e 04 alunos suplentes; Dilton Rufino, Andressa Fortes e 47 

Marcos Pires (Secretaria do Curso); A nominata da comissão foi aprovada por unanimidade pelos 48 

membros do Colegiado; Item 7 - Alteração de pré-requisito da disciplina GCN7018 - 49 

Metodologia de Pesquisa – Após ouvir os discentes na última reunião do Colegiado, foi 50 

encaminhado à Presidente do NDE, Profa. Regina Rodrigues, um pedido de avaliação da proposta 51 

de substituição da disciplina GCN 7044 – Oceanografia Dinâmica pela disciplina GCN 7042 – 52 

Fenômeno de Transporte como pré-requisito da disciplina GCN 7018 – Metodologia de Pesquisa. 53 

Além da sua própria analise da questão, a referida professora consultou também os demais 54 

professores responsáveis pelas disciplinas da área de Oceanografia Física, Antonio Fetter e Felipe 55 



Pimenta, e todos os envolvidos foram favoráveis à tal substituição. Esta proposta foi então 56 

apresentada ao Colegiado do Curso e aprovada por unanimidade, passando a valer a partir do 57 

próximo semestre; Item 8 - Validação de disciplina cursada pela aluna Marina Borges no 58 

CEM/UFPR – A aluna Marina Miguel Borges solicita validação da disciplina RB246 – Física de 59 

Sistemas Costeiros com Ênfase em Física Estuarina cursada no CEM/UFPR como equivalente a 60 

disciplina GCN 7046 – Hidrodinâmica Costeira Estuarina oferecida para 7ª fase do Curso de 61 

Oceanografia da UFSC; O pedido de validação/equivalência da disciplina foi indeferido pelo relator 62 

Professor Felipe Pimenta, não somente em função da diversidade de conteúdos analíticos e 63 

fenômenos abordados na disciplina GCN 7046, mas também baseado na decisão deste Colegiado 64 

em reunião realizada em 26 de agosto de 2016, onde ficou decidido que disciplinas cursadas em 65 

outras IES de forma isolada e/ou na condição de aluno especial não serão validadas; O parecer do 66 

relator foi aprovado por ampla maioria; Os representantes discentes se abstiveram; Item 9 - Pedido 67 

de afastamento para formação em nível de pós-graduação do servidor técnico administrativo 68 
Marcos Antonio Pires (previsto para 2018) – O Colegiado do Curso reconhece a legitimidade da 69 

solicitação (amparada na Resolução nº 016/CUN/96), além de considerar a formação e 70 

aperfeiçoamento dos TAEs fundamentais para o aprimoramento profissional e exercício das suas 71 

funções. Neste sentido, manifesta-se favorável ao afastamento do Técnico Administrativo em 72 

Educação Marcos Antonio Pires para formação em nível de pós-graduação. No entanto, tendo em 73 

vista que a Coordenação do Curso, na condição de Chefia Imediata, não conta com outro servidor 74 

técnico administrativo para redistribuir suas funções, condiciona a concessão deste afastamento à 75 

substituição do trabalhador por outro que cumpra as funções de Chefe de Expediente da 76 

Coordenadoria do Curso durante o período que o mesmo estiver afastado; Parecer aprovado por 77 

unanimidade pelos membros do Colegiado; Item 10 - Trancamento excepcional e fora do prazo 78 

dos semestres 2016/2 e 2017/1 do aluno Rodrigo Domingues Vellutini (11106473) – Após 79 

revisão da situação acadêmica do aluno Rodrigo Vellutini e verificação que lhe resta apenas a 80 

realização ou contabilização das horas de Embarque Obrigatório para concluir o Curso de 81 

Oceanografia, o Colegiado decidiu aprovar o encaminhamento de pedido de trancamento retroativo 82 

do semestre 2016/2 e trancamento do semestre 2017/1 do referido aluno ao Departamento de 83 

Administração Escolar (DAE). Uma vez que este encaminhamento seja aprovado pelo DAE, o 84 

acadêmico terá até o final deste semestre (2017/1) para resolver suas pendências junto a 85 

Coordenação de Embarque; O parecer foi aprovado por maioria absoluta; Os representantes 86 

discentes se abstiveram da votação, justificando que por este ponto não constar na Convocação da 87 

Reunião não tiveram tempo para discuti-lo com o coletivo dos estudantes; Item 11 - Programação 88 

da SEA 2017 (de 8 a 10 de maio) – A representante discente Gabriela Sardinha informou que a 89 

programação da semana já tem atividades confirmadas e estão faltando algumas que devem 90 

confirmar nos próximos dias; Foi solicitado aos membros do Colegiado que contatem possíveis 91 

palestrantes para participarem do evento; Também foi solicitado que a coordenação entre em 92 

contato com os professores que ministram disciplinas para o Curso sugerindo que incentivem a 93 

participação dos alunos nas atividades; Item 12 – Assuntos Gerais – Aulas de Campo – A 94 

Professora Alessandra Fonseca, que está acompanhando as negociações entre Gabinete da Reitoria, 95 

Direção do CFH e SEPLAN sobre o pagamento do Transporte Aquático, informa que haverá uma 96 

reunião com os setores envolvidos no dia 12 de abril para definir esta questão; A Profa. Andrea 97 

Santarosa Freire, responsável pela disciplina ECZ 7001-Fundamentos de Zoologia Marinha, com 98 

aula embarcada planejada no Plano de Ensino para o dia 19 de abril e já aprovada pela PROGRAD, 99 

manifestou sua preocupação com a morosidade do processo e explicou que a eventual necessidade 100 

de adiar tal aula por falta de tempo para contratação da embarcação acarretará sérios prejuízos no 101 

desenvolvimento do Programa de Ensino da referida disciplina. Nada mais tendo a tratar, a 102 

Professora Alessandra Larissa D’Oliveira Fonseca encerrou a sessão, da qual eu, Marcos Antonio 103 

Pires registrei seus momentos. 104 


