
ATA DA 68ª REUNIÃO DO COLEGIADO DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM 1 
OCEANOGRAFIA, REALIZADA NO DIA 18 DE MAIO DE 2017. Aos dezoito dias do mês de 2 

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

Departamento de Geociências, o Colegiado do Curso de Graduação em Oceanografia. Estavam 4 

presentes os seguintes docentes: Juliana Leonel/GCN – Coordenadora, em exercício, do Curso e 5 

Presidente, em exercício, do Colegiado, Alessandra Larissa D’Oliveira Fonseca/GCN, Leonardo 6 

Rubi Rörig/BOT, Felipe Mendonça Pimenta/GCN, Fábio Daura Jorge/ECZ, Bárbara Segal 7 

Ramos/ECZ e Melissa W. Mendonça/MTM. Também estavam presentes os representantes 8 

discentes Marco Antônio Friedrichsen (Titular), Hillary Wons Couto (suplente), Ronaldo Gabriel 9 

Medon Batista (Titular) e Luanna Zambelli Azevedo (Suplente). Dando início a reunião, 10 

começamos a deliberar sobre o ponto previamente agendado. Informes: Alessandra – Acontecerá 11 

de 04 a 09/06 a Jornada sobre a Certificação dos Oceanos. Item 1 – Apreciação da Ata 067. Ata 12 

aprovada por unanimidade; Item 2 – Discussão dos encaminhamentos e dificuldades para a 13 

realização de aulas de campo em 2017/1 – A coordenação do curso através das professoras Carla 14 

Bonetti e Juliana Leonel solicitaram encontro com o Departamento de Ensino-DEN, mas até o 15 

momento não obteve retorno, apenas solicitaram que a secretaria do curso encaminhasse um 16 

relatório referente as disciplinas de campo; Para Professora Bárbara é um grande problema lidar 17 

com essa incerteza da realização da atividade de campo, dificultando e muito o cumprimento do 18 

cronograma das aulas; O Professor Felipe Pimenta questiona as mudanças das rotinas utilizadas 19 

pela atual administração. Segundo ele, o funcionamento destas rotinas na gestão anterior era muito 20 

mais prático, simples e eficiente; Ficou decidido que o Colegiado irá encaminhar, via SPA, 21 

solicitação à PROGRAD para que regularize a situação das saídas de campo o mais breve possível. 22 

Também será pedido esclarecimento sobre quais critérios estão sendo utilizados para as escolhas 23 

das saídas; Item 3 – Validação de horas de embarque encaminhadas fora do prazo – Todos os 24 

pedidos de validação foram aprovados pela Coordenadora de Embarque Alessandra Fonseca; Item 25 

4 – Solicitação de matrícula na disciplina MTM 5161 – Cálculo A da aluna Juliana Portella 26 
Bernardes – A solicitação da aluna foi enviada ao Departamento de Matemática para que o mesmo 27 

se manifestasse sobre tal requerimento. A resposta foi que neste momento o Departamento de 28 

Matemática não pode efetivar a matrícula da aluna, pois o pedido está fora do prazo, no entanto 29 

caso o Colegiado do Curso se manifeste favoravelmente a solicitação da requerente, o MTM não se 30 

opõe a tal decisão. Após ouvir o Departamento de Matemática e os membros do Colegiado, e 31 

levando em consideração que a aluna está frequentando regularmente a disciplina, o Colegiado do 32 

Curso se manifesta favoravelmente ao requerimento da aluna Juliana Portella, concedendo 33 

matrícula na disciplina MTM 5161 – T. 01336, semestre 2017/1. Parecer aprovado por 34 

unanimidade; Nada mais tendo a tratar, a Professora Juliana Leonel encerrou a sessão, da qual eu, 35 

Marcos Antonio Pires registrei seus momentos. 36 


