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ATA DA 71ª REUNIÃO DO COLEGIADO DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM 1 

OCEANOGRAFIA, REALIZADA NO DIA 28 DE SETEMBRO DE 2017. Aos vinte e oito 2 

dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezessete, às oito horas e quarenta e seis 3 

minutos, reuniu-se na Sala C-05 do Centro de Ciências Físicas e Matemáticas, o 4 

Colegiado do Curso de Graduação em Oceanografia. Estavam presentes os seguintes 5 

docentes: Carla Bonetti/OCN – Coordenadora do Curso e Presidente do Colegiado, 6 

Juliana Leonel/ OCN – Subcoordenadora do Curso, Regina Rodrigues/OCN, Leonardo 7 

Rubi Rörig/BOT, Antônio Fetter/OCN, Luciano Vitali/QMC, e Alessandra Fonseca/OCN. 8 

Também estavam presentes os representantes discentes Marco Antônio Friedrichsen 9 

(Titular) e Hillary Wons Couto (suplente). Justificaram ausência: Andrea Santarosa Freire, 10 

Barbara Segal, Melissa Wegner Mendonça e Wagner Barbosa Muniz. Dando início a 11 

reunião, começou-se a deliberar sobre os itens previamente informados. Item 1 – 12 

Aprovação da Ata da 70a. Reunião de Colegiado do Curso. Ata aprovada por 13 

unanimidade, ficando para o secretário Humberto Martins a responsabilidade de 14 

arquivamento e postagem do documento na página do curso na internet; Item 2 – 15 

Alteração do Regulamento de Estágio para o Curso de Graduação em Oceanografia. 16 

Foi colocada em discussão a necessidade de inclusão no referido regulamento a 17 

obrigação dos alunos – formandos e trancados – de não deixar pendências referentes aos 18 

estágios cadastrados junto ao SIARE. Aprovado por unanimidade. O regulamento de 19 

Estágio será alterado em seu Art. 15, parágrafo 6, assumindo a partir desta data a 20 

seguinte redação: “A entrega do relatório final de estágio e a declaração do Coordenador 21 

de Estágio que não existe pendência do aluno junto ao SIARE são condições necessárias 22 

à solicitação de trancamento de matrícula e colação de grau pelo aluno formando”. Item 3 23 

– Validação das disciplinas cursadas na UFSC e que não constam da grade 24 

curricular do curso de Oceanografia como disciplinas optativas. O Professor Antônio 25 

Fetter explicou a recomendação do NDE em relação ao assunto. O mesmo foi favorável à 26 

validação de disciplinas realizadas junto a qualquer outro curso da UFSC serem 27 

consideradas como disciplinas optativas para o curso de Oceanografia, contabilizando-as 28 

dentro das 216 horas/aula previstas na matriz curricular. Por unanimidade, decidiu-se pela 29 

aprovação de qualquer disciplina extra curso como optativa validada para efeito de 30 

integralização curricular; Inclusão de ponto de pauta – Item 4 - Criação de disciplinas 31 

optativas Tópicos Especiais (2 créditos e 4 créditos) junto à PROGRAD. Seguindo 32 

recomendação do NDE, a Professora Carla explicou a necessidade de criar mais 33 

disciplinas de Tópicos Especiais em Oceanografia, de modo a ampliar as opções 34 

temáticas no mesmo semestre, evitar conflitos de horários entre turmas diferentes e 35 

permitir que os alunos validem mais de uma disciplina cursada como Tópicos Especiais, 36 

mas com temáticas diferentes. A necessidade surgiu por termos apenas duas disciplinas 37 

cadastradas no momento – GCN 7940 Tópicos Especiais em Oceanografia (3 créditos) e 38 

GCN 7941 Tópicos Especiais em Oceanografia II (4 créditos). Aprovação por 39 

unanimidade pela criação de mais sete (7) disciplinas optativas como Tópicos Especiais, 40 

sendo quatro delas de 2 créditos e três com 4 créditos, mantendo-se as disciplinas já 41 

existentes; Item 5 – Definição de critérios de seleção e divisão das 6 vagas para 42 

transferências e retornos no Curso de Oceanografia, para inclusão no próximo 43 

edital de transferências e retornos. Professora Carla explicou que o curso tem seis 44 

vagas para serem preenchidas em 2018.1 e os critérios para a divisão das vagas entre os 45 

incisos, sob orientação do DAE, e colocou em discussão primeiramente os critérios para a 46 

seleção a ser publicado no edital de transferências e retornos. Definiu-se que os 47 

candidatos serão avaliados pela nota do ENEM. Para as vagas de transferência externa 48 

(Inciso II), apenas poderão inscrever-se alunos de oceanografia de outras instituições. 49 

Para as vagas de transferência interna e retorno de aluno por abandono de curso (Inciso 50 
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I) podem inscrever-se alunos de qualquer curso. O número de vagas aprovado para cada 51 

inciso foi: Inciso I - Transferência interna e retorno por abandono – 2 vagas, Inciso II - 52 

Transferência externa – 4 vagas; Item 6 – Dispensa da graduanda Maria Clara Ferreira 53 

do Amaral Rios (matricula 12101987) das horas de Embarque Obrigatório restantes 54 

(licença-maternidade). Professora Carla explicou a orientação do DAE para que a 55 

decisão sobre o tratamento especial em regime domiciliar solicitado pela referida aluna 56 

seja analisado pelo Colegiado do Curso sem a exigência de apresentação de laudo 57 

médico emitido por autoridade competente da UFSC, conforme previsto no artigo 77 da 58 

Resolução 17/CUn/97. Colocado em votação, o Colegiado decidiu por aceitar o atestado 59 

médico apresentado pela aluna e aprovar o regime de exceção. Ainda atendendo à esta 60 

resolução (artigo 76), o Colegiado solicitou à Coordenadora de Embarque, Profa. 61 

Alessandra, que atribua à aluna atividades compensatórias das horas de embarque 62 

restantes.  Item 7 – Assuntos gerais. (1) O Colegiado do Curso recomendou incluir no 63 

Projeto Político Pedagógico do Curso a necessidade de revisão, a cada quatro anos, das 64 

disciplinas optativas, excluindo da matriz curricular àquelas que não foram oferecidas 65 

neste período. (2) Professora Carla fez comentários sobre a repercussão positiva das 66 

ações da Empresa Junior de Oceanografia – TETIS – relacionadas aos eventos 67 

promovidos pelo projeto “Desafio Oceano Limpo”. O Colegiado do Curso apoia as ações 68 

deste Projeto, inclusive ponderando junto aos professores a questão das faltas dos alunos 69 

envolvidos com o projeto, quando os mesmos estiverem exercendo atividades com as 70 

escolas do Ensino Fundamental e Médio. (2) Professora Alessandra informou a respeito 71 

do 1º Encontro sobre Lixo Marinho do Atlântico Sul, que ocorre no dia 2 de outubro em 72 

Itajaí. O evento vai contar com a presença dos palestrantes Amyr Klink, Vilfredo 73 

Schurmann e Olivier Petit. (3) Professora Carla informou sobre sua reunião com o 74 

Subchefe de departamento da Matemática, Prof. Giuliano Boava, explicando as ações 75 

dessa Chefia em relação aos altos índices de reprovação nas disciplinas de Pré-Calculo e 76 

Cálculo oferecidas aos diversos cursos da UFSC, e algumas mudanças a serem 77 

praticadas nas disciplinas oferecidas à Oceanografia já a partir de 2018-1. Sem nada mais 78 

havendo a tratar, a reunião encerrou-se às 10 horas e 10 minutos do dia 28 de setembro 79 

de 2017, e eu Humberto Roesler Martins, Assistente em Administração Secretário do 80 

Curso de Graduação e Coordenadoria Especial de Oceanografia, lavrei à presente ata. 81 


