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ATA DA 75ª REUNIÃO DO COLEGIADO DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM 1 

OCEANOGRAFIA, REALIZADA NO DIA 17 DE MAIO DE 2018. Aos dezessete dias do 2 

mês de maio do ano de dois mil e dezoito, às dez horas, reuniu-se na Sala C-06 do 3 

Centro de Ciências Físicas e Matemáticas, o Colegiado do Curso de Graduação em 4 

Oceanografia. Estavam presentes os seguintes docentes: Juliana Leonel/OCN – 5 

Coordenadora do Curso e Presidente do Colegiado, Antônio Fetter/OCN, Carla 6 

Bonetti/OCN, Alessandra Fonseca/OCN, Marinez Scherer/OCN, Barbara Segal 7 

Ramos/ECZ, Luciano Vitali/QMC e Leonardo Rörig/BOT. Estava presente também a 8 

discente Nandara de Bortoli. Dando início a reunião, começou-se a deliberar sobre os 9 

itens previamente informados. Item 1 – Aprovação da Ata da 74ª. Reunião de 10 

Colegiado do Curso. Professora Juliana Leonel lembrou aos presentes os pontos 11 

discutidos na última reunião, de acordo com a Ata. Após, colocou sua aprovação em 12 

votação. A Ata foi aprovada por unanimidade, ficando para o secretário Humberto Martins 13 

a responsabilidade de arquivamento e postagem do documento na página do curso na 14 

internet; Item 2 – Pedido de inclusão no serviço voluntário – Mauro Michelena 15 

Andrade. Professora Juliana leu o parecer dado pelo professor Antonio Fetter, e colocou 16 

o pedido em discussão. O pedido de voluntariado foi aprovado, com a condição de 17 

adaptar o plano de trabalho incluindo atividades que envolvam a graduação, a serem 18 

definidos com a Coordenação de Graduação. Item 3 – Pedido de inclusão no serviço 19 

voluntário – Paulo Roberto Jardim Manso. Professora Juliana leu o parecer dado pelo 20 

professor Antonio Fetter, e colocou o pedido em discussão. O pedido de voluntariado foi 21 

aprovado, com a condição de adaptar o plano de trabalho incluindo atividades que 22 

envolvam a graduação, a serem definidos com a Coordenação de Graduação. Item 4 – 23 

Proposta de alteração no Regulamento de TCC – pré-requisitos para cursar TCC I e 24 

TCC II no mesmo semestre. Professora Juliana leu a sugestão do NDE em relação à 25 

possibilidade dos alunos cursarem as disciplinas de TCC I e TCC II no mesmo semestre. 26 

Houve pequena discussão em relação ao assunto, acerca de quais critérios seriam 27 

avaliados para se conceder aos alunos esta possibilidade. Foram aprovadas por 28 

unanimidade as alterações do texto do Regulamento de TCC para o Curso de 29 

Oceanografia, conforme revisto pelo NDE, em seu artigo 10º, Inciso II e Parágrafo 1º. 30 

Item 5 – Proposta de alteração dos pesos e ponto de corte da prova de vestibular 31 

para a oceanografia e ENEM. Professora Juliana informou as sugestões do NDE em 32 

relação aos pesos das disciplinas/áreas de conhecimento do vestibular e ENEM: ENEM: 33 

Redação: corte: 400 / peso: 3; linguagem/códigos e suas tecnologias: corte: 400, peso: 3; 34 

matemática e suas tecnologias: corte: 400 / peso: 3. VESTIBULAR: primeira língua: corte: 35 

4 / peso: 3; matemática: corte: 3 / peso: 3; redação: corte: 5 / peso: 3. Primeiramente 36 

discutiu-se os pesos e a nota de corte do ENEM, e após discutiu-se o peso e a nota de 37 

corte do vestibular. As alterações foram colocadas em votação, e aprovadas por 38 

unanimidade. Item 6 – Adaptações curriculares: pré-requisitos para a disciplina 39 

Prática de Extensão. Profa. Marinez explicou que houve uma diminuição significativa no 40 

número de alunos matriculados nessa disciplina no semestre de 2018.1 (< 10 alunos) o 41 

que levou a dúvidas sobre a necessidade de rever seu pré-requisito (2000h). Após 42 

discussão e seguindo orientação do NDE, concluiu-se que 2000h é aproximadamente 43 

metade da carga horária do curso e o mínimo que se espera que o aluno tenha cursado 44 

para matricular-se em GCN7016. Dessa forma, por unanimidade decidiu-se manter o pré-45 

requisito de 2000h. Item 7 – Número mínimo de alunos para viabilizar a oferta de 46 

disciplinas obrigatórias e optativas. Professora Juliana explicou a discussão sobre o 47 

assunto no NDE, informando que as disciplinas obrigatórias são fáceis de serem 48 

justificadas junto à PROGRAD devido ao fato de fazerem parte do currículo e necessárias 49 

ao andamento do curso pelos alunos. A discussão girou em torno do número de alunos 50 
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matriculados nas disciplinas optativas, para que a disciplina efetivamente aconteça, pois 51 

no caso da Oceanografia apenas 30 alunos entram por ano, e a exigência de 12 alunos 52 

matriculados para que a disciplina aconteça acaba por atrapalhar este oferecimento. A 53 

sugestão dos presentes é de o número mínimo de 6 alunos para que a disciplina seja 54 

dada. Esta proposta será encaminhada à PROGRAD para aprovação, e será feito um 55 

levantamento do histórico de quantos alunos cursaram disciplinas optativas até agora, 56 

para embasar o que será discutido com a PROGRAD. Item 8 – Informes. Professora 57 

Juliana explicou aos presentes o caso de aluno que tem registro de semestre extra em 58 

seu histórico acadêmico, em função de ter realizado curso de verão, e o parecer do DAE 59 

em relação à extensão de prazo para integralização curricular neste caso. Sobre os 60 

pedidos de saída de campo para 2018/2, professora Juliana também colocou a questão 61 

da PROGRAD ter solicitado que os Cursos façam os pedidos até o dia 25/05, antes 62 

mesmo de ter os planos de ensino aprovados pelos departamentos. Juliana também 63 

parabenizou os alunos e os professores envolvidos na Semana Acadêmica 2018. Foi 64 

informada também a necessidade de mudança na Coordenação de Embarque, devido ao 65 

afastamento da Professora Alessandra, atual Coordenadora de Embarque, a partir de 66 

julho/2018, o que será discutido em reunião posterior. A discente Nandara informou sobre 67 

a iniciativa da TÉTIS – Empresa Junior de Oceanografia de oferecer um ―Café com os 68 

Professores‖ para esclarecer sobre a atuação da TÉTIS, com a possibilidade de 69 

receberem maior apoio dos docentes para suas ações. Sem nada mais havendo a tratar, 70 

a reunião encerrou-se às 11 horas e 26 minutos do dia 17 de maio de 2018, e eu, 71 

Humberto Roesler Martins, Assistente em Administração, Secretário do Curso de 72 

Graduação e Coordenadoria Especial de Oceanografia, lavrei à presente ata. 73 


