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ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM 
OCEANOGRAFIA DO CENTRO DE ESTUDOS DO MAR, REALIZADA NO DIA 1 DE JUNHO DE 
2015. 

 

Ao primeiro dia do mês de junho do ano de dois mil e quinze, as 14 h (quatorze horas), no 
Laboratório de Cursos, foi realizada a reunião ordinária do Colegiado do Curso de 
Graduação em Oceanografia do CEM/UFPR, presidida pelo Prof.Dr. Carlos A. Borzone. 
Estavam presentes os Profs. Drs. André Cattani, Luciene Correa Lima e Renata Hanae Nagai, 
o Prof. Msc. Allysson Gomes Dutra, e a graduanda Mariana Roiek Moreira, representante 
dos alunos. Também contamos com a presença da Secretária do Curso, Izis Bail. Em pauta: 
1- Andamento da Reforma Curricular 2015/2016; 2-Decisões “ad referendum”; 3- Definição 
de periodicidade, data e horário das próximas reuniões;  4-Assuntos diversos. O 
coordenador apresentou a nova periodização da grade curricular definida pelo NDE, onde as 
disciplinas obrigatórias serão todas ofertadas por professores lotados no CEM; a adesão do 
curso ao calendário de 18 semanas, facilitando a idealização do calendário do campus; o 
aumento do número de disciplinas profissionalizantes; a periodização mínima de quatro 
anos e meio; o reajuste das atividades formativas e dos estágios, argumentando que estas 
mudanças serão essenciais ao gerenciamento do curso perante as outras quatro graduações 
implantadas no CEM, possibilitando assim, que os professores atuem também nesses outros 
cursos. O Coordenador solicitou que, na medida do possível, não sejam tomadas decisões 
“ad referendum”. Para isso, foi definida uma freqüência mensal de reuniões de Colegiado, 
sendo a data e a hora de cada reunião estabelecida na reunião imediatamente anterior. 
Foram definidos também os novos membros da Comissão de Atividades Formativas (CAF), 
sendo constituída pelos professores Jose Guilherme Bersano Filho e Luciene Correa Lima. 
Foi definida uma reunião com os membros do Centro acadêmico para decidir sobre 
materiais para apresentação na feira de cursos da UFPR, agendada para o mês de agosto. 
Nada mais havendo a tratar, o Coordenador deu por encerrada a reunião.  
 
 
 
 

 
 

Prof. Dr. Carlos Alberto Borzone 
Coordenador do CGO 

Presidente do Colegiado 
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ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM 
OCEANOGRAFIA DO CENTRO DE ESTUDOS DO MAR, REALIZADA NO DIA 16 DE JULHO DE 
2015. 

 

Aos seis dias do mês de junho do ano de dois mil e quinze, as 11:30 h (onze horas e trinta 
minutos), no Laboratório de Cursos, foi realizada a reunião ordinária do Colegiado do Curso 
de Graduação em Oceanografia do CEM/UFPR, presidida pelo Prof.Dr. Carlos A. Borzone. 
Estavam presentes os Profs. Drs. André Cattani, Alexandre Sachsida Garcia, Luciene Correa 
Lima, Renata Hanae Nagai, Daniel Hauer Queiroz Telles e o Prof. Msc. Allysson Gomes 
Dutra. Também contamos com a presença da Secretária do Curso, Izis Bail. Em pauta: 1-
Deliberação sobre a Reforma Curricular 2015/2016; 2-Analise e deliberação sobre os 
Regulamentos de TCC, Atividades Formativas e Estágios; 3-Definição de data e horário das 
próximas reuniões; 4-Assuntos diversos. O coordenador apresentou a situação atual da 
reforma curricular 2015/2016 e explicou um novo formato para as disciplinas de Oficina de 
Pesquisa, incluindo atividades de Orientação Acadêmica dentro das mesmas. A continuação 
foram nomeados os novos membros da Comissão Orientadora de Estagio (COE), sendo 
constituída pelo professores Allysson Gomes Dutra, Daniel Hauer Queiroz Telles e Alexandre 
Sachsida Garcia. Finalmente, foi aprovado o texto da Reforma Curricular 2015/2016, assim 
como os Regimentos de Estagio Acadêmico Supervisionado, TCC e Atividades Formativas. 
Nada mais havendo a tratar, o Coordenador deu por encerrada a reunião. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prof. Dr. Carlos Alberto Borzone 
Coordenador do CGO 

Presidente do Colegiado 
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ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM 
OCEANOGRAFIA DO CENTRO DE ESTUDOS DO MAR, REALIZADA NO DIA 5 DE AGOSTO DE 
2015. 

 

Aos cinco dias do mês de agosto do ano de dois mil e quinze, as 11:30 h (onze horas e trinta 
minutos), no Laboratório de Cursos, foi realizada a reunião ordinária do Colegiado do Curso 
de Graduação em Oceanografia do CEM/UFPR, presidida pelo Prof.Dr. Carlos A. Borzone. 
Estavam presentes os Profs. Drs. André Cattani, Alexandre Sachsida Garcia, Luciene Correa 
Lima, Renata Hanae Nagai e Daniel Hauer Queiroz, e a graduanda Mariana Roiek Moreira, 
representante dos alunos. Também contamos com a presença da Secretária do Curso, Izis 
Bail. Esteve ausente, com justificação, o Prof. Allysson Gomes Dutra. Em pauta: 1-Aprovação 
da Reforma Curricular 2015/2016; 2-Analise e deliberação sobre os Regulamentos de TCC, 
Atividades Formativas e Estágios; 3-Feira de cursos e profissões; 4-Assuntos diversos. O 
coordenador apresentou a situação atual da reforma curricular 2015/2016, sendo que a 
mesma foi encaminhada para aprovação pelo CEPE após analise na PROGRAD e realização 
de pequenas correções e ajustes solicitados pela citada Pró-Reitoria. O texto final do PPC-
Oceanografia será enviado pela PROGRAD após aprovação no CEPE. No entanto, os textos 
dos Regimentos de Estagio, TCC e Atividades Formativas serão enviados pelo Coordenador 
aos restantes membros do Colegiado em breve. O Coordenador pediu para a COE elaborar 
os formulários de Estágio e TCC conforme os novos regimentos. Ficou definido que o 
próximo passo seria a elaboração do calendário 2016 considerando a aplicação do novo 
PPC, pelo menos para os dois primeiros anos. Este calendário vai ter que ser elaborado em 
conjunto com os outros cursos do CEM, ficando esta tarefa para o Conselho Administrativo 
e o NDE-Oceanografia, considerando a co-existência dos dois Currículos. Ficou também 
definida a seqüência de passos para documentar as reuniões de Colegiado. Uma folha com a 
pauta do dia será assinada pelos presentes na reunião, e uma Ata da reunião será digitada 
posteriormente e enviada para os Membros fazer as suas correções. Os dois documentos 
serão posteriormente colados no livro de Atas a ser providenciado pela secretária Izis. A 
Secretaria Izis alertou ao Colegiado pela falta de lançamento de notas de alguns Professores 
do curso, dificultando e até prejudicando alguns alunos pelo cancelamento de bolsas,. O 
Coordenador comprometeu-se em veicular uma advertência aos Professores responsáveis, 
no entanto foi ressaltada a problemática criada pela greve dos funcionários, os quais não 
advertiram ou lembraram estes professores para o lançamento das notas.  Diversas 
solicitações dos alunos estão sendo providenciadas, como o pedido de Mariel Franca Lopes 
(20113854) de fazer a distancia as disciplinas Historia Geológica da vida (GC139), Ecologia 
(RB221), Oceanografia Biológica (RB234) e Interação Oceano-Atmosfera (RB236), sendo que 
os respectivos professores serão consultados. Da mesma forma o pedido de equivalência de 
disciplinas da aluna Ana Emilia Woltrich (20128865), e o pedido da aluna Aline Yuriko 
Harada (20100182) de formatura especial. Finalmente, foi informada a realização da feira 
de profissões para os dias 20, 21, 22 e 23, sendo que banners e folders da Oceanografia já 
estão prontos, e o ônibus para transporte dos alunos participantes agendado.  A 
representante dos alunos, Mariana Roiek, confirmou a sua presença na feira.  
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Nada mais havendo a tratar, o Coordenador deu por encerrada a reunião. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prof. Dr. Carlos Alberto Borzone 
Coordenador do CGO 

Presidente do Colegiado 
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ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM 
OCEANOGRAFIA DO CENTRO DE ESTUDOS DO MAR, REALIZADA NO DIA 8 DE OUTUBRO 
DE 2015. 

 

Aos oito dias do mês de outubro do ano de dois mil e quinze, as 09:00 h (nove horas), na 
sala de reuniões da Pós-Graduação, foi realizada a reunião ordinária do Colegiado do Curso 
de Graduação em Oceanografia do CEM/UFPR, presidida pelo Prof.Dr. Carlos A. Borzone. 
Estavam presentes os Profs. Drs. Jose Guilherme Bersano, Alexandre Sachsida Garcia, 
Luciene Correa Lima, Daniel Hauer Queiroz, o Prof. Msc Allysson Dutra e a graduanda 
Mariana Roiek Moreira, representante dos alunos. Justificaram a sua ausência a Profa.Dra. 
Renata Hanae Nagai. Também contamos com a presença da Secretária do Curso, Izis Bail. 
Em pauta: 1 - Aprovação da Reforma Curricular 2015/2016; 2 - O novo Calendário 2015 e o 
Calendário 2016; 3 - O trabalho das Comissões de Estágio e Atividades Formativas 
considerando dois PPC; 4 - Assuntos diversos (a problemática das disciplinas de calculo e 
cartografia). O coordenador anunciou que a reforma curricular 2015/2016 foi aprovada pelo 
CEPE, e que os documentos finais foram enviados pelo email para ampla divulgação. 
Também informou da confecção de calendário único do CEM (todos os cursos de 
graduação), que será finalizado nas próximas semanas. Foram discutidas diversas 
problemáticas da implantação do novo Currículo, particularmente quanto à adesão ou não 
dos alunos ao mesmo. O Coordenador ressaltou a importância de contar com o apoio de 
todos os professores e alunos para facilitar esta transição. Também o fato de o novo 
calendário com o novo regime regular contemplar apenas o primeiro e segundo ano, 
portanto seria importante a opção de toda a turma de 2015, e quem sabe alunos muito 
desperiodizados de outras turmas. A seguir foi analisada a atuação da Comissão de 
Atividades Formativas (Prof. J.G. Bersano e Profa. Luciene Lima) considerando os dois PPC. 
No caso específico das Atividades Formativas, não foram achados maiores problemas já que 
a diferença estaria apenas nas horas atribuídas a cada atividade, sendo que para cada PPC 
vai ter que ser utilizada a planilha correspondente para totalizar o numero de horas exigido 
em cada PPC (240 h no antigo e 180 h no novo). A CAF decidiu continuar com a avaliação 
das AF duas vezes ao ano, no final de cada semestre, sendo divulgado o prazo de 31 de 
novembro do ano em curso para aqueles alunos que desejarem pontuar, apresentar a 
documentação. A exigência das horas de embarque continua nos dois PPC, sendo que o 
novo currículo prevê a realização de 88 horas de embarque durante as praticas especificas 
das disciplinas obrigatórias.  A continuação foi analisada a atuação da Comissão de Estagio 
(Profs. Alexandre Garcia, Daniel Telles e Allysson Dutra). No caso dos Estágios, estes devem 
seguir as ultimas determinações da PROGRAD e que estão no novo PPC, sendo que os 
formulários a serem utilizados são os que estão na pagina da PROGRAD. O Prof. Telles 
perguntou pela possibilidade e posteriormente salientou a importância de realizar estágios 
fora do ambiente acadêmico do CEM. Essa possibilidade não apenas existe, mas seria 
importante ser incentivada, existindo exemplos da realização de estágios fora do ambiente 
acadêmico em vários cursos de Oceanografia do Brasil, como apontado pelo Prof. Bersano. 
A Profa. Luciene apontou a importância de registrar os membros da COE na própria 
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PROGRAD, registro que será verificado em breve pelo Coordenador. A continuação foi 
discutida a grande diferença entre os PPC a respeito do vinculo entre estágio obrigatório e 
realização do TCC, sendo que no antigo estão vinculados e no novo não. No caso do novo 
currículo, o estágio obrigatório pode ser realizado a partir do 6º período e seria 
independente do TCC, que seria realizado a partir do 8º período. A defesa do projeto de TCC 
e o recebimento dos formulários seria responsabilidade do/s Prof./s Responsável pela 
disciplina de Oficina IV, e não existiria uma pré-defesa, como atualmente. Existe a dúvida de 
qual regimento adotar para os alunos do antigo PPC. Foi estabelecido que uma re-leitura 
criteriosa será feita pelos membros do Colegiado para tomar uma decisão a respeito na 
próxima reunião. Finalmente, foi mencionada a problemática da disciplina de Calculo, onde 
existem muitos alunos reprovados de anos anteriores. Como esta disciplina será ofertada no 
fim do semestre, foi sugerido ao Prof. Responsável convocar estes alunos para fazer um 
exame de aproveitamento de conhecimento da disciplina, com a possibilidade de 
acompanhar algumas aulas e/ou assistir a realização de exercícios durante as semanas em 
que será realizada a disciplina para a turma de 2015. O Coordenador comprometeu-se a 
divulgar o novo PPC para a mencionada turma, num primeiro momento, e para o restante 
dos alunos da Oceanografia, num segundo momento. Nada mais havendo a tratar, o 
Coordenador deu por encerrada a reunião. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prof. Dr. Carlos Alberto Borzone 
Coordenador do CGO 

Presidente do Colegiado 
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ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COLEGIADO DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM 
OCEANOGRAFIA DO CENTRO DE ESTUDOS DO MAR, REALIZADA NO DIA 28 DE OUTUBRO 
DE 2015. 

 

Aos vinte e oito dias do mês de outubro do ano de dois mil e quinze, as 14:00 h (quatorze 
horas), na sala de reuniões da Pós-Graduação, foi realizada a reunião ordinária do Colegiado 
do Curso de Graduação em Oceanografia do CEM/UFPR, presidida pelo Prof.Dr. Carlos A. 
Borzone. Estavam presentes os Profs. Drs. Daniel Hauer Queiroz, Luciene Correa Lima, 
Renata Hanae Nagai, e o Prof. Msc Allysson Dutra e a graduanda Nykolle Gregoris, 
representante dos alunos. Justificaram a sua ausência os Profr.Drs. Jose Guilherme Bersano 
e Alexandre Sachsida Garcia. Também contamos com a presença da Dra. Hedda Kolm, 
atualmente responsável pela disciplina Oficina de Pesquisa IV. Em pauta: 1- Aprovação dos 
Regimentos e formulários de TCC e Estágios para todas as turmas da Oceanografia. 
2-O Calendário 2016. 3- Solicitação de equivalências de alunos no exterior. 4- Adição 
curricular de disciplinas de outros cursos. A continuação foi iniciada a discussão do novo 
regimento de TCC a vigorar a partir de 2016 para todas as turmas da Oceanografia. A 
Professora Hedda sugeriu varias modificações que foram amplamente discutidas. 
Considerando que o documento deve ser ainda aprimorado,  o coordenador combinou para 
realizar mais uma rodada de analise e discussão antes da aprovação final. No entanto, ficou 
aprovado que a apresentação do Requerimento 3, contendo a liberação da monografia para 
defesa assinado pelo professor orientador e o aluno, vai ser obrigatória para as defesas 
agendadas ate o final do corrente ano. O coordenador apresentou a primeira versão de 
calendário 2016, primeiro semestre, exclusivo da Oceanografia. Ficou acertado que este 
calendário deve ser veiculado para todos os professores do curso, para apreciação e 
levantamento de possíveis conflitos de ordem didática, lembrando que as rodadas de ajuste 
e aprovação final só deverão ocorrer, quando os calendários tentativos dos demais cursos 
forem colocados juntos para integração. Finalmente, foi aprovada a adição curricular ao 
novo currículo 2015/2016, de diversas disciplinas correspondentes aos dois primeiros anos 
dos cursos de Engenharia da Aqüicultura, Engenharia Civil e Engenharia Ambiental e 
Sanitária, segundo tabela em anexo. Nada mais havendo a tratar, o Coordenador deu por 
encerrada a reunião. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prof. Dr. Carlos Alberto Borzone 
Coordenador do CGO 

Presidente do Colegiado 
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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM 
OCEANOGRAFIA DO CENTRO DE ESTUDOS DO MAR, REALIZADA NO DIA 03 DE DEZEMBRO 
DE 2015. 

 

Aos três dias do mês de dezembro do ano de dois mil e quinze, as 09:00 h (nove horas), na 
sala de reuniões da Pós-Graduação, foi realizada a reunião ordinária do Colegiado do Curso 
de Graduação em Oceanografia do CEM/UFPR, presidida pelo Prof.Dr. Carlos A. Borzone. 
Estavam presentes os Profs. Drs. Daniel Hauer Queiroz, Renata Hanae Nagai, Jose Guilherme 
Bersano e Alexandre Sachsida Garcia. Justificou a sua ausência, por problemas de saúde, a 
Profa.Dra. Luciene Correa Lima. Também contamos com a presença da Secretária do Curso, 
Izis Bail. Em pauta: 1- Ultima analise e aprovação do regulamento TCC e dos formulários 
para todas as turmas da Oceanografia. 2- Informações de alunos para jubilamento. 3- Nova 
adição curricular com disciplinas do curso de Exatas. 4- Quebra de pre-requisitos para as 
disciplinas de Física II e Física Experimental II. 5- Reclamações de alunos na disciplina de 
Calculo. 6- Oficinas pedagógicas 2016, datas e dinâmica. 7- Assuntos diversos. A 
continuação foi alterada a ordem dos itens da pauta considerando a convocação e presença 
dos alunos com processo de jubilamento, passando este assunto para primeiro lugar. O 
aluno Antero Henrique Gomes Rossa cumpriu com todos os créditos necessários, exceto nas 
disciplinas de Estágio Acadêmico Supervisionado e Trabalho de Conclusão de Curso. 
Problemas com a orientação nestas disciplinas justificam o seu atraso, no entanto, existem 
grandes chances de finalizar-lhas no primeiro semestre de 2016, portanto o Colegiado é 
favorável à liberação de matricula para este semestre. No caso do aluno Lucas Machado 
Flores, existem ainda disciplinas para cursar, além de Estágio Acadêmico Supervisionado e 
Trabalho de Conclusão de Curso. Neste caso, existe a possibilidade do aluno fechar todas as 
suas pendências no primeiro semestre de 2016, considerando que o trabalho de monografia 
esta encaminhado.  A continuação foi mais uma vez feita a analise do regulamento de TCC e 
dos formulários, incorporadas novas pequenas correções e aprovados para todas as turmas 
a partir de 2016. Foi também sugerido o estudo e a elaboração de um instrutivo para o 
atendimento dos pedidos de Estágio Acadêmico Supervisionado e preenchimento dos 
formulários únicos disponibilizados pela PROGRAD/CGE.  A continuação, a secretária Izis 
informou que o pedido de adição curricular ainda esta sendo estudado pela PROGRAD, 
existindo a sugestão de mudança de código de disciplina, fato que será discutido 
pessoalmente pelo coordenador em Curitiba.  Foram seguidamente discutidas as 
problemáticas surgidas pela opção ao novo currículo por parte da turma que ingressou ao 
curso em 2015. No caso específico da disciplina Física para Ciências do Mar do currículo 
antigo, os reprovados teriam que fazer as quatro disciplinas de Física em que foi dividida 
esta matéria no novo currículo. Para que os alunos possam cursar estas novas disciplinas no 
próximo semestre de 2016 foi decidido pedir uma quebra de pré-requisito, desta forma 
estes alunos poderão fazer a matricula e cursar estas disciplinas de forma conjunta nesse 
próximo semestre. O Coordenador informou de uma nova reclamação feita pelos alunos da 
disciplina de Calculo para Ciências do Mar que esta sendo ofertada no final do semestre. Foi 
feita por parte do Coordenador e de um dos membros do Colegiado uma notificação verbal 
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ao professor responsável pela disciplina, Professor Msc. Allysson Dutra, quem se 
comprometeu em tentar melhorar a sua didática. Foi aprovada a realização de Oficinas 
Pedagógicas obrigatórias, mediante convocação, para todos os Professores do Curso de 
Oceanografia, na semana do 22 ao 26 de fevereiro de 2016, das 9 as 12 h. Estas oficinas 
terão como objetivo discutir as principais mudanças ocorridas nos regulamentos das 
disciplinas de Estágio Acadêmico e TCC, assim como trabalhar acima da integralização 
temática curricular das disciplinas do novo currículo. Para isto foi sugerido dedicar um dia 
para o primeiro objetivo, e os restantes dias divididos em: terça-feira para o núcleo de 
disciplinas de Oceanografia Física e Química, quarta-feira para o núcleo de disciplinas de 
Oceanografia Geológica e Biológica, quinta-feira para o núcleo Socioambiental e disciplinas 
denominadas de transversais. Será feita uma consulta aos membros do NDE para 
estabelecer uma programação definitiva para esta semana de Oficinas Pedagógicas. 
Finalmente, foi analisado o caso dos pedidos de adiantamento de conhecimento por parte 
dos alunos Thaise Ricardo de Freitas, Ilara da Rocha Santos e Laiza Cabral de Faria. Ficou 
estabelecida a importância de considerar o aproveitamento extraordinário do aluno nos 
estudos assim como as competências profissionais desenvolvidas anteriormente e 
relacionadas com os objetivos da disciplina na qual se pretende o adiantamento (CEPE 
92/13). No caso da aluna Thaise Ricardo de Freitas, os documentos apresentados na forma 
de histórico escolar e currículo Lattes confirmam estes requerimentos, no entanto ficou 
decidida a consulta prévia ao Professor responsável pela disciplina RB230 - Oficina de 
Pesquisa III (Prof. Dr. Carlos Soares) antes da aprovação do adiantamento. No caso das 
alunas Ilara da Rocha Santos e Laiza Cabral de Faria, as quais pediram adiantamento da 
disciplina RB221-Ecologia Geral, o pedido não sustenta os requerimentos mencionados, 
portanto o pedido foi indeferido. Nada mais havendo a tratar, agradecendo pela presença e 
com votos para um feliz e próspero Ano Novo, o Coordenador deu por encerrada a reunião. 
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