
ATA DA 28a REUNIÃO DO NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE (NDE) DO CURSO DE 1 
GRADUAÇÃO EM OCEANOGRAFIA, REALIZADA NO DIA 07 DE DEZEMBRO DE 2018. Aos 2 
sete dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezoito às dez horas, reuniram-se na sala A12 do 3 
Centro de Ciências Físicas e Matemáticas os membros do núcleo docente estruturante do curso de 4 
graduação em oceanografia, presentes os professores: Juliana Leonel – responsável pela condução da 5 
reunião do NDE, Leonardo Rörig – BOT/CCB, Cristiane L. Jost QMC/CFM, Antônio H. F. Klein 6 
OCN/CFM, Marinez E. G. Scherer OCN/CFM, Antônio Fernando Härter Fetter Filho OCN/CFM, Felipe 7 
M. Pimenta OCN/CFM, Carla Van Der Haagen Custodio Bonetti OCN/CFM. A Profa. Andréa Santarosa 8 
Freire ECZ/CCB justificou a ausência. Ponto 1 – Renovação do Colegiado:  a Profa. Juliana explicou a 9 
necessidade de renovar os membros do NDE e os nomes do Prof. Rubens Duarte e Prof. Pedro Pereira 10 
foram indicados para serem representantes no lugar da Profa. Andrea Santarosa e Profa. Carla Bonetti, 11 
respectivamente. Ponto 2 - Posicionamento do NDE sobre a curricularização da extensão: A Profa. 12 
Juliana explicou que a coordenação de extensão do CFM pediu um posicionamento do NDE quanto à 13 
curricularização da extensão: é possível curricularizar a extensão na grade da oceanografia? Se sim, qual 14 
percentagem. Após discussão, conclui-se que a disciplina Prática de Extensão é o máximo que o curso 15 
pode oferecer, além de validar atividades de extensão como atividades complementares. Ponto 3 - 16 
Informes sobre a reforma curricular: a Profa. Juliana informou que todos devem pensar sobre as 17 
disciplinas de suas áreas que querem na nova grade curricular como básicas, gerais e profissionalizantes. 18 
Foi trazido para discussão o questionamento se será possível ter disciplinas eletivas em função do baixo 19 
de número de alunos do curso. Também foi feita a proposta de separar o final do curso por área de 20 
formação segundo as diretrizes curriculares do MEC. Nada mais a tratar eu, Profa. Juliana Leonel, 21 
encerrei a sessão, da qual eu registrei os seus momentos. 22 


