
ATA DA 25a REUNIÃO DO NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE (NDE) DO CURSO DE 1 
GRADUAÇÃO EM OCEANOGRAFIA, REALIZADA NO DIA 14 DE SETEMBRO DE 2018. Aos 2 
quatorze dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezoito às treze horas e trinta minutes, reuniram-se 3 
na sala B14 do Centro de Ciências Físicas e Matemáticas os membros do núcleo docente estruturante do 4 
curso de graduação em oceanografia, presentes os professores: Juliana Leonel – responsável pela 5 
condução da reunião do NDE, Marinez E. G. Scherer OCN/CFM, Antônio Fernando Härter Fetter Filho 6 
OCN/CFM, Felipe M. Pimenta OCN/CFM, Leonardo Rörig BOT/CCB, Cristiane L. Jost QMC/CFM. Os 7 
professores Carla Van Der Haagen Custodio Bonetti OCN/CFM, Antônio H. F. Klein OCN/CFM e 8 
Andréa Santarosa Freire ECZ/CCB justificaram a ausência. Item Único: Reforma Curricular  - A  9 
Profa. Julian começou a reunião ressaltando alguns pontos a serem discutidos para a reforma curricularL 10 
a) definição do perfil do egresso que almejamos; b) divisão da carga horária de forma mais igualitária 11 
entre as cinco áreas da oceanografia; c) necessidade de diminuir a carga horária; d) diminuir/repensar pré-12 
requisitos; e) grade de disciplinas mais maleável nas fases finais; f) disciplinas de apenas 2 ou 4 créditos. 13 
Após discussão por todos os seguintes pontos foram sugeridos: a) se diminuirmos a carga horária para 14 
uma média de 25 horas-aula/semana teremos uma carga horária de obrigatórias de 3600horas-aula; b) 15 
estudar a possibilidade de mudar pré-requisitos para recomendações (não aplicável para as disciplinas de 16 
base); c) estudar a possibilidade de um diminuir o tempo de formação para 4 anos; d) fazer o última ano 17 
ser composto por disciplinas eletivas em que o aluno escolherá quais disciplinas cursará dentro de um 18 
mínimo de horas-aulas exigidas; e) estudar quais disciplinas poderiam ser removidas ou dados em 19 
conjunto do currículo sem causar danos a formação. Nada mais a tratar eu, Profa. Juliana Leonel, encerrei 20 
a sessão, da qual eu registrei os seus momentos. 21 


