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ATA DA 76ª REUNIÃO DO COLEGIADO DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM 1 

OCEANOGRAFIA, REALIZADA NO DIA 28 DE JUNHO DE 2018. Aos vinte e oito dias 2 

do mês de junho 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, Felipe Pimenta/OCN, Jarbas 6 

Bonetti/OCN, Alessandra Fonseca/OCN, Antonio Klein/OCN, Barbara Segal Ramos/ECZ 7 

e José Barufi/BOT. Estava presente também a representante discente Bianca Fillippi. 8 

Dando início a reunião, começou-se a deliberar sobre os itens previamente informados. 9 

Item 1 – Aprovação da Ata da 75ª. Reunião de Colegiado do Curso. Professora 10 

Juliana Leonel lembrou aos presentes os pontos discutidos na última reunião, de acordo 11 

com a Ata. Após, colocou sua aprovação em votação. A Ata foi aprovada por 12 

unanimidade, ficando para o secretário Humberto Martins a responsabilidade de 13 

arquivamento e postagem do documento na página do curso na internet; Item 2 – Pedido 14 

de trancamento do curso: Lucas Pietrobom. Professora Juliana leu o requerimento 15 

feito pelo aluno Lucas Pietrobom, ressaltando os documentos entregues por ele, 16 

demonstrando a necessidade de tratamento de saúde, e colocou o pedido em discussão. 17 

O requerimento do aluno foi aprovado por unanimidade, e será encaminhado ao DAE 18 

para providências. Item 3 – Pedido de trancamento do curso: Tamyla Nayara da Silva 19 

Torres. Professora Juliana leu o requerimento feito pela aluna Tamyla Nayara da Silva 20 

Torres, ressaltando os documentos entregues por ela, demonstrando a necessidade de 21 

tratamento de saúde, e colocou o pedido em discussão. O requerimento da aluna foi 22 

aprovado por unanimidade, e será encaminhado ao DAE para providências. Item 4 – 23 

Pedido de quebra de pré-requisito para cursar TCCI e TCCII concomitantemente: 24 

Natasha Costa. Professora Juliana leu o requerimento feito pela aluna Natasha Costa, 25 

explicando os motivos do pedido. O pedido foi colocado em discussão e depois em 26 

votação. A solicitação da aluna foi aprovada por unanimidade. Item 5 – Revisão do 27 

número mínimo de alunos para ofertar disciplina. Professora Juliana explicou a 28 

recorrência do assunto junto ao Colegiado e NDE, informando o histórico levantado com a 29 

secretaria do curso em relação ao oferecimento e preenchimento de vagas das disciplinas 30 

optativas desde 2014. Professor Antônio Klein lembrou da procura dos alunos da 31 

graduação por disciplinas da Pós-Graduação como optativas. Professor José Barufi 32 

colocou alguns aspectos em relação às necessidades dos alunos em relação às optativas, 33 

sugeriu que se fizesse um levantamento desta necessidade para estabelecer um número 34 

mínimo de alunos para oferecimento da disciplina. Colocou que um diagnóstico do porque 35 

da baixa procura por optativas seria necessário. A discente Bianca Filippi colocou ao 36 

grupo sua visão como aluno, destacando a carga de trabalho obrigatória na grade do 37 

curso como justificativa principal para a procura de optativas mais ao final do curso. 38 

Professora Barbara salientou a importância da diminuição do número de alunos para 39 

oferecimento de disciplina optativa para um melhor aproveitamento dos alunos e do 40 

andamento do curso, levando em consideração o número de alunos ingressantes por ano 41 

e total do curso atualmente. Professora Juliana explicou que a discussão em torno deste 42 

assunto se dá para que a Coordenação do Curso leve uma proposta à PROGRAD, para 43 

legalizar a oferta de disciplinas optativas com menos alunos. Foi sugerido o número 44 

mínimo de 06 alunos para que a disciplina optativa seja efetivamente realizada, e acatado 45 

pelo colegiado. Item 6 – Indicação de novo membro para o colegiado. Retirado de 46 

pauta. Item 7 – Indicação de nova coordenação de embarque. Professora Juliana 47 

informou a necessidade de alteração na Coordenadoria de Embarque, já que a 48 

Professora Alessandra, atual Coordenadora, tem afastamento para Pós-Doutorado 49 

previsto a partir de Agosto/2018. O nome do Professor Pedro Pereira foi o indicado para 50 
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esta função, o que será encaminhado à Coordenadoria Especial de Oceanografia para 51 

atribuição de portaria e carga horária. Item 8 – Indicação de nova coordenação de 52 

estágio. Professora Juliana informou a necessidade de alteração na Coordenadoria de 53 

Estágio, já que o Professor Paulo Pagliosa, atual Coordenador, tem afastamento para 54 

Pós-Doutorado previsto a partir de Agosto/2018. O nome da Professora Carla Bonetti foi o 55 

indicado para esta função, o que será encaminhado à Coordenadoria Especial de 56 

Oceanografia para atribuição de portaria e carga horária. Item 9 – incluído na pauta – 57 

Regimento de Embarque – questões legais sobre seguro de vida dos embarcados. 58 

Professora Juliana informou aos demais a inclusão de itens no texto do regulamento de 59 

embarque vigente, para encaminhamento à Procuradoria Federal que atua junto à UFSC 60 

para parecer a respeito dos embarques, especialmente relacionados ao seguro de vida e 61 

responsabilidades da UFSC. Professor Antônio Klein sugeriu incluir no texto algo 62 

relacionado à responsabilidade cível, para que os responsáveis pelo embarque não sejam 63 

responsabilizados caso o aluno descumpra orientações e sofra algum acidente durante os 64 

embarques realizados. Foi discutido entre os presentes algumas possibilidades para 65 

assegurar a cobertura de todos os embarcados, e foi sugerido que se fizesse contato com 66 

outras instituições que também realizam embarques na tentativa de consolidar a questão 67 

legal em torno dos embarques. Item 10 – incluído na pauta – Oferecimento de Vagas 68 

pelo Convênio PEG (alunos estrangeiros). Professora Juliana informou a necessidade 69 

do Colegiado em definir o número de vagas para este convênio, e foi decidido entre os 70 

presentes pelo oferecimento de apenas 01 vaga. Item 11 – Informes. Professora Juliana 71 

informou sua conversa com a PROGRAD em relação às solicitações de apoio às saídas 72 

de campo, das dificuldades encontradas para aprovação das solicitações para as 73 

disciplinas do curso. Colocou que a PROGRAD estará verificando algumas soluções para 74 

tentar atender às demandas do curso. Professora Alessandra informou a mudança de 75 

agenda do Navio Ciências do Mar, que teria uma saída no início de julho, mas alterou a 76 

data para agosto devido a problemas de manutenção. Professora Barbara compartilhou 77 

sua preocupação sobre o desempenho e desistência atípica dos alunos na disciplina 78 

Ecologia Geral, como alerta para posteriores análises por parte de outros professores. 79 

Sem nada mais havendo a tratar, a reunião encerrou-se às 11 horas e 26 minutos do dia 80 

28 de junho de 2018, e eu, Humberto Roesler Martins, Assistente em Administração, 81 

Secretário do Curso de Graduação e da Coordenadoria Especial de Oceanografia, lavrei à 82 

presente ata. 83 


