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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 07 DE JANEIRO DE 
2016. 

 

Aos sete dias do mês de janeiro do ano de dois mil e dezesseis, as 10:00 h (dez horas), na 
sala de reuniões da Pós-Graduação, foi realizada a reunião extraordinária do Colegiado do 
Curso de Graduação em Oceanografia do CEM/UFPR, presidida pelo Prof.Dr. Carlos A. 
Borzone. Estavam presentes os Profs. Drs. Luciene Correa Lima, Alexandre Sachsida Garcia, 
Renata Hanae Nagai e o Prof. Msc Allysson Dutra. Em pauta: 1- Aprovação do resultado da 
1ª avaliação de estágio probatório da Profa. Dra. Renata Hanae Nagai. A comissão de 
avaliação formada pelos professores: Dra. Naina Pierri Estades, Dr. Paulo da Cunha Lana e 
Dr. Carlos Roberto Soares, contabilizaram um total de 100 (cem) pontos ao avaliado. A 
continuação foi aprovada a avaliação por unanimidade. 
 
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 9 DE MARÇO DE 
2016. 

 

Aos nove dias do mês de março do ano de dois mil e dezesseis, 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. Luciene Correa Lima, Renata Hanae Nagai, Alexandre 
Sachsida Garcia, Jose Guilherme Bersano, Allysson Dutra e as graduandas Mariana Moreira 
e Nayani Marques, representante dos alunos. Justificou a sua ausência o Prof. Daniel Telles. 
Também contamos com a presença da secretaria do curso, Izis Gael Bail. Em pauta: 1- 
Resultados das Oficinas Pedagógicas 2016, 2- Pedidos de equivalências, aproveitamento e 
avaliação de atividades formativas, datas, 3- Documentações da Marinha para Embarques 
(relato Prof. Bersano), 4- Formaturas e documentos para Mestrado, 5- Calendários 2o 
semestre de 2016, primeira apreciação, 6- Avaliação de Desempenho do Prof. Allysson 
Gomes Dutra, 7- Assuntos diversos. A continuação o Coordenador fez um breve resumo do 
tratado nas duas Oficinas Pedagógicas realizadas nos dias 23 e 24 de fevereiro, com a 
presença de sete e oito professores, respectivamente (em anexo à presente Ata as listas de 
presença). Todos os professores presentes nas Oficinas concordaram em adotar os novos 
regimentos de TCC e Estagio Obrigatório para os alunos do Currículo 2013. No entanto, o 
Colegiado decidiu que a apresentação de formulários para o Estagio Obrigatório será feita 
em caráter experimental para os alunos matriculados no primeiro semestre 2016, e 
obrigatório para os alunos matriculados no segundo semestre 2016.  Foi estabelecida a data 
limite de 20 de maio para os alunos apresentarem os documentos referentes as Atividades 
Formativas a serem analisadas no primeiro semestre de 2016. A continuação o Prof. 
Bersano relatou a importância do preenchimento e envio dos formulários para possíveis 
embarques junto a Marinha do Brasil. Foi sugerida a possibilidade de aproveitar as saídas de 
manutenção com a embarcação Odim do CEM para os alunos realizarem embarques e 
completarem as 100 h exigidas para os cursos de Oceanografia. Foi discutida a problemática 
surgida pela exigência de formatura concluída em alguns mestrados, o que leva a um pedido 
de formatura sem solenidade ao longo do ano. Ficou estabelecido que apenas uma 
formatura sem solenidade será aceita por semestre, tendo os alunos que ficar atentos aos 
requisitos exigidos pelas diferentes cursos de Pós-Graduação. Seguidamente foi aprovada a 
Avaliação de Desempenho do Prof. Allysson Gomes Dutra, na qual obteve nota 57. O 
coordenador sugeriu uma maior dedicação aos aspectos de docência e de pesquisa, 
fundamentais para a aprovação nestas avaliações. 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 27 DE ABRIL DE 
2016. 

 

Aos vinte e sete dias do mês de março do ano de dois mil e dezesseis, 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. Luciene Correa Lima, Renata Hanae Nagai, Allysson 
Dutra e as graduandas Mariana Moreira e Iully Pupia Ferretto, representantes dos alunos. 
Justificaram a sua ausência os Profs. Daniel Telles e Jose Guilherme Bersano. Faltou sem 
justificativa o Prof. Alexandre Sachsida Garcia. Em pauta: 1- Calendário 2o semestre de 2016, 
últimas modificações; 2- Novas disposições de Tutorias e o PPC 2016; 3- Solicitação de 
mudança de projeto do aluno Vitor Galazzo de Paiva (GRR20115179) e a aluna Lais Fabiana 
Oliskovicz (GRR20103110); 4- Apreciação do regimento do setor CEM/UFPR; 5- Assuntos 
diversos. Foi apresentada a versão final do Calendário para o segundo semestre de 2016 e 
resolvida a sua divulgação. As solicitações do CAMAR a respeito da suspensão de aulas 
durante as duas semanas dos eventos referentes ao Congresso Brasileiro de Oceanografia e 
à Semana Nacional de Oceanografia, foi informado que no caso dos alunos das turmas 2015 
e 2016 correspondentes ao currículo novo com 18 semanas, resulta impossível suprimir 
uma semana de aula, no entanto é perfeitamente negociável faltar apenas 1 dia de aula, 
que pode ter reposição caso sejam muitos alunos. A tratativa vai ser diretamente com os 
Professores responsáveis das disciplinas, mas a Coordenação dará o maior apoio nesta 
negociação. Já para o restante dos interessados, correspondentes ao currículo velho, foi  
liberada a semana do Congresso Brasileiro de Oceanografia. A continuação foi discutida a 
exigência de Tutoria nos cursos de graduação, segundo a Resolução CEPE 95/15. O 
Coordenador vai ver, junto a PROGrad,  se o Projeto de Orientação Acadêmica (recém 
aprovado como parte do PPC do novo curriculo de Oceanografia do CEM), poderia ser usado 
como uma “tutoria adaptada”. Após esta consulta, vai convocar os coordenadores das 
Oficinas de Pesquisa para conversarem sobre a estratégia de incorporação da tutoria nas 
oficinas, prevendo uma incorporação de novos professores nas Oficinas para auxiliar nas 
tarefas especificas de tutoria acadêmica. A continuação foram analisados o pedido de 
mudança de projeto do aluno Vitor Galazzo, com o mesmo orientador Prof. Mauricio 
Noernberg, e mudança de projeto e orientador da aluna  Lais F. Oliskovicz, que tinha como 
orientador o Prof. Carlos Soares e trocou para a Profa. Renata H. Nagai. Ambas as 
solicitações foram aprovadas por unanimidade. A continuação o Coordenador informou a 
respeito do andamento do novo Regulamento do Setor CEM, o qual foi elaborado pelo 
Comitê Administrativo e divulgado recentemente pelo Diretor. Este regulamento será 
discutido na próxima semana, em ocasião da Plenária do CEM, para então, 
encaminhamento a instancias superiores. Finalmente forma discutidos dois pedidos do 
CAMAR, o primeiro para revitalização dos jardins do CEM e o segundo para o ministrado do 
curso de PANC´S (Plantas alimentícias não convencionais). Esta ação é coordenada pelo 
Centro Acadêmico da Oceanografia, com apoio de integrantes do “Festival da Primavera” e 
pessoal  do curso de Agroecologia da UFPR Litoral. Na data 30 de abril, próximo sábado, vão 
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fazer a plantação, e o domingo seguinte o curso utilizando a cozinha (ex-cantina) do CEM, 
para o qual já foi pedida autorização ao Diretor do CEM, quem  disse que os alunos tem que 
falar diretamente com a Dona Esther. O Colegiado sugeriu que  os alunos apresentassem a 
planta do projeto ao Diretor do CEM, antes de iniciarem a plantação, a fim de certificarem 
que não haja impedimentos/restrições em áreas específicas que vão ser mexidas; também 
foi pedida uma relação de participantes do curso PANC´S e da revitalização, com cópia na 
Coordenação e outra com o porteiro de plantão do CEM, no dia do evento. Foi também 
sugerido que atividades desse tipo sejam oficialmente registradas junto a PROEC, facilitando 
a emissão de certificados e a pontuação destas iniciativas como 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 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COLEGIADO DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM 
OCEANOGRAFIA DO CENTRO DE ESTUDOS DO MAR, REALIZADA NO DIA 30 DE MAIO DE 
2016. 

 

Aos trinta dias do mês de maio do ano de dois mil e dezesseis, as 14:00 h (quatorze horas), 
foi realizada (por meios eletrônicos) a reunião extraordinária do Colegiado do Curso de 
Graduação em Oceanografia do CEM/UFPR, presidida pelo Prof. Dr. Carlos A. Borzone. 
Estavam presentes os Profs. Luciene Correa Lima, Renata Hanae Nagai, Allysson Dutra, 
Daniel Telles, Jose Guilherme Bersano e Alexandre Sachsida Garcia. Pauta única: aprovação 
do projeto “Aquisição de materais fundamentais para os laboratórios didáticos do  Curso de 
Graduação de Bacharelado em Ocenaografia do Centro de Estudos do Mar” a ser 
apresentado ao edital de fluxo programado 2016 do Fundo de Desenvolvimento Academico 
(FDA). O projeto foi aprovado por unanimidade. 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 08 DE JUNHO DE 
2016. 

 

Aos oito dias do mês de junho do ano de dois mil e dezesseis, as 14:00 h (quatorze horas), 
na sala de aula 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. Luciene Correa Lima, Allysson Dutra, Alexandre Sachsida Garcia 
e os graduandos Henrique Cesar Batista e Mariana Moreira, representantes dos alunos. 
Justificaram a sua ausência os Profs. Jose Guilherme Bersano e Renata Hanae Nagai. Faltou 
sem justificativa o Prof. Daniel Telles. Em pauta: 1- Resultados da Oficina Pedagógica das 
Oficinas de Pesquisa e Tutorias. 2- Indicação de nomes para formar a Comissão para 
elaboração de metodologias e implantação do Programa de Orientação Acadêmica 
Conforme Resolução 95/16 CEPE. 3- Solicitação de mudança de projeto dos alunos Inara 
Regina Mendonça e Cássio Roberto Mazon Padilha. 4- Problemas com a documentação das 
Atividades Formativas e datas para o segundo semestre. 5- Assuntos diversos. O 
Coordenador apresentou os principais resultados da Oficina Pedagógica das Oficinas de 
Pesquisa e Tutorias que teve a participação de nove Professores do Curso. Foi então 
designada a Comissão que participara da elaboração e implantação do Programa de 
Orientação Acadêmica, podendo estes mesmos membros ser os tutores do programa. 
Foram nomeados os Professores Carlos Soares, Daniel Telles, Lillian Mello, Henry Spach, 
Cesar Martins, Jose Guilherme Bersano e Carlos Borzone. Foi determinado que até o final de 
agosto, a comissão deverá apresentar ao Colegiado o novo Programa e o Regulamento para 
analise e aprovação pelo Colegiado.  A continuação foram analisados os pedidos de 
mudança de projeto, aluna Inara Regina Mendonça, e de projeto e orientador, aluno Cássio 
Roberto Mazon Padilha. Os dois pedidos foram aprovados. A Professora Luciene apresentou 
os problemas surgidos pela entrega da documentação referente as atividades formativas. 
De forma geral, alguns alunos não estão apresentando a documentação  necessária para 
completar a carga horária prevista no currículo correspondente. Nestes casos, foi sugerido 
que estes pedidos sejam devolvidos e apresentados no próximo semestre. Também foi 
discutida a problemática do registro das horas de embarque. O registro das saídas de 
embarque das disciplinas esta sendo realizado apenas para os alunos do novo currículo. Foi 
decidido estender este registro para todas as disciplinas, e estimular os alunos a tentar 
realizar embarques e apresentar a documentação correspondente. Não foi ainda definido o 
numero mínimo de embarques que devera ser exigido para cada currículo, em função dos 
graves problemas orçamentários pelos que atravessa o país. A necessidade de um respeito, 
por parte dos alunos e da secretaria do curso, das datas limites para solicitações diversas, 
foi exposta pelo Coordenador. A apresentação e tramitação de solicitações fora dos prazos 
estabelecidos pelo Calendário Acadêmico da UFPR resultam num desgaste enorme da 
Coordenação. Ficou estabelecido que estes prazos serão rigorosamente respeitados a partir 
do segundo semestre de 2016, colocando os mesmos proximamente em edital. A 
continuação o Coordenador chamou a atenção aos alunos presentes na reunião em 
decorrência de um material de coleta que foi emprestado ao CAMAR para a realização da 
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revitalização das áreas de convívio do CEM no dia 30/04 e que até hoje não foi devolvido ao 
Laboratório de Ecologia de Praias Arenosas, com prejuízo das atividades de pesquisa do 
mesmo. Por ultimo, foram discutidos três pedidos dos alunos ao Colegiado do Curso. O 
primeiro referente à liberação dos alunos de períodos de aula em dia de Assembléia 
Geral/Extraordinária dos Estudantes. Foi sugerido aos alunos a definição de uma data e 
horário fixo para a realização de Assembléias, sendo que os futuros calendários acadêmicos 
deixaram esse dia e horário livre, para não ter que superposição com horas de aula. O 
segundo pedido foi do interesse de Professores em participar na comissão organizadora da 
Semana Acadêmica do CEM - SACEM, a ser realizada entre os dias 03 e 07/10 (semana 
SIEPE/EVINCI). Foi sugerido aos alunos para realizar este convite, o melhor caminho seria 
primeiro definir um tema especifico da semana e, a partir deste tema, realizar o convite 
para aqueles Professores com pesquisas ou atuação de extensão nesta área temática. O 
terceiro pedido refere-se à liberação dos alunos para participação da Roda de Discussão, no 
Dia dos Oceanos e dos Oceanógrafos, a ser realizada do no dia 08/06, a partir das 17h. 
Neste caso, foi orientado aos alunos pedir ao Professor correspondente a liberação, não 
tendo duvidas quanto a compreensão do docente e liberação da turma para participar desta 
Roda. Por ultimo foi informado aos alunos da realização, entre os dias 25 e 28 de agosto, da 
Feira das Profissões da UFPR. Em reunião do Conselho Administrativo do CEM, foi sugerido 
que o CAMAR, pela sua maior experiência, coordene junto com os outros centros 
acadêmicos dos cursos do CEM as atividades a serem desenvolvidas nesta feira, onde serão 
apresentados os cursos  num stands único. Após a divulgação oficial desta feira serão 
definidos os detalhes destas apresentações. 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 AGOSTO DE 
2016. 

 

Aos três dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezesseis, as 14:00 h (quatorze horas), 
na sala de aula 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., Alexandre Sachsida Garcia, Guilherme Bersano e Renata Hanae 
Nagai, e a graduanda Mariana Moreira, representantes dos alunos. Justificaram a sua 
ausência os Profs. Luciene Correa Lima e Allysson Dutra. Em pauta: 1. Solicitação de 
extensão do prazo de jubilamento do aluno Antero Henrique Gomes. 2. Inclusão de Técnicos 
de nível superior como Orientadores de TCC. 3. Andamento da elaboração do Programa de 
Orientação Acadêmica Conforme Resolução 95/16 CEPE. 4. Calendário Geral 1º semestre 
Currículo Novo. 5. Orientação para envio de notas a secretaria do curso. 6. Ficha 2 modelo 
de outras coordenações. 7. Assuntos diversos. O Coordenador expos a problemática surgida 
com o aluno Antero Henrique Gomes, que não defendeu a monografia no primeiro 
semestre do presente ano, e apresentou uma nova justificativa escrita e um novo pedido de 
prorrogação do seu processo de jubilamento. Este seria o seu sexto cancelamento/ 
reprovação da disciplina de monografia. Ficou evidenciado algum tipo de problema pessoal 
já que o histórico do aluno mostra um bom desempenho até o ano de 2014, quando 
começaram as diversas tentativas frustradas de finalizar um trabalho de monografia. O 
aluno pediu uma nova troca de orientador, e apresentou os formulários correspondentes e 
um novo projeto de monografia. Foi descido solicitar junto ao NAA um novo prazo de seis 
meses com abertura para matricula, sendo que esta seria a ultima oportunidade de 
prorrogação oferecida pelo Colegiado do Curso e o NAA. A continuação foi discutida a 
possibilidade de técnicos de nível superior lotados no CEM possam orientar monografias. 
Esta claro no Regimento do TCC do Curso assim como no Regimento Geral da Universidade 
que disciplinas, como é o caso do TCC, só podem estar sob responsabilidade de docentes. 
No entanto, contribuições na orientação de monografias por parte de técnicos de nível 
superior são possíveis, e bem-vindas, na figura de Co-Orientação sempre junto a um 
docente do CEM. Quanto ao andamento da elaboração do Programa de Orientação 
Acadêmica, os trabalhos encontram-se atrasados por motivo do período de férias. De 
qualquer forma, existe a determinação de finalizar e apresentar o mesmo ao Colegiado até 
a próxima reunião em setembro, para ser já implantado no ano de 2017.  Da mesma forma, 
o Calendário Geral do 1º semestre do Currículo Novo, veiculado na convocação do 
Colegiado, não foi ainda devidamente analisado, ficando então para ser discutido na 
próxima reunião. Foi exposta a sugestão da secretaria do curso para que os Professores 
enviem as notas das disciplinas, em forma digital, para serem impressas e arquivadas na 
secretaria do Curso. Será feita a solicitação corresponde aos docentes do curso.  
 
 
 
 



UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 

SETOR DE CIÊNCIAS DA TERRA 

CENTRO DE ESTUDOS DO MAR 

Campus Pontal do Paraná 

  

 Avenida Beira Mar s/n - Caixa Postal: 61            Rua Rio Grande do Norte, nº. 145 

           Balneário Pontal do Sul                    Balneário de Mirassol 

    Pontal do Paraná - PR - 83255-976         Pontal do Paraná - PR - 83255-976 

Tel: 41 3511-8600 - Fax: 41 3511-8648       Tel: 41 3511-2148 - Fax: 41 3511-8648 

www.cem.ufpr.br 

 
A respeito da Ficha 2, foi discutido o modelo apresentado em outras coordenações, com 
detalhamento do programa de aula. Foi determinado que o curso solicitará aos docentes 
um plano exaustivo, mas sem detalhamento de datas. Este detalhamento será veiculado 
através do programa de aula com datas e horários detalhados de todas as atividades da 
disciplina a cada semestre, e este programa será divulgado com antecedência na porta de 
cada sala de aula onde será ministrada a disciplina. A apresentação da Ficha 2 na secretaria 
para poder incluir a carga horária dos Professores que ministram a mesma é fundamental e 
precisa do ciente da Coordenação. No entanto, esta Ficha 2 só devera ser atualizada em 
decorrência de grandes mudanças no plano de ensino ou de inclusão/exclusão de docentes.  
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 31 DE AGOSTO DE 
2016. 

 

Aos trinta e um dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezesseis, as 14:00 h (quatorze 
horas), na sala de aula da Pós-Graduação, foi realizada a reunião extraordinária do 
Colegiado do Curso de Graduação em Oceanografia do CEM/UFPR, presidida pelo Prof. Dr. 
Carlos A. Borzone. Estavam presentes os Profs.Drs, Alexandre Sachsida Garcia, Guilherme 
Bersano, Renata Hanae Nagai, Luciene Correa Lima e Daniel Telles. Pauta única: aprovação 
de ajuste curricular. Foi aprovado o ajuste curricular contemplando a transformação de três 
disciplinas optativas ofertadas como Tópicos Especiais, nas seguintes disciplinas optativas: 
Empreendedorismo para Ciências do Mar, Turismo em Espaços Costeiros e Metodologia do 
Ensino Superior. 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 13 DE SETEMBRO 
DE 2016. 

 

Aos treze dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezesseis, as 14:00 h (quatorze 
horas), na sala de aula 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. Luciene Correa Lima, Guilherme Bersano, Renata 
Hanae Nagai, Allysson Dutra e Daniel Telles, e a graduanda Mariana Moreira, 
representantes dos alunos. Justificou a sua ausência o Prof. Alexandre Sachsida Garcia. Em 
pauta: 1. Sugestão de inclusão das "quartas empreendedoras" (Maris) nas AF; 2. Calendário 
primeiro semestre 2017; 2. Inclusão de Técnicos de nível superior como Orientadores de 
TCC. 3. Andamento da elaboração do Programa de Orientação Acadêmica Conforme 
Resolução 95/16 CEPE. 4. Férias do Coordenador. 5. Assuntos diversos. Foi feita uma 
solicitação de alguns alunos de incluir as “quartas empreendedoras” organizadas pela Maris 
como atividade formativa. Num primeiro momento, ficou decidido que não precisava fazer 
uma inclusão na tabela de pontuação de atividades, já que esta atividade estaria 
contemplada como palestras. A continuação o Coordenador falou que o Calendário do 
primeiro semestre 2017 esta sendo providenciado e em breve seria disponibilizado para 
ajustes entre os docentes do curso. Quanto a Inclusão de Técnicos de nível superior como 
Orientadores de TCC, ficou decidido que a partir da próxima oferta da disciplina de Oficina 
IV não serão mais aceitas orientações de Técnicos de nível superior sem a co-orientação de 
um docente do CEM. A elaboração do Programa de Orientação Acadêmica Conforme 
Resolução 95/16 CEPE ainda não foi concluída. Foi sugerido iniciar atividades nas próximas 
Oficinas de Pesquisa e, com a experiência deste primeiro trabalho, fechar o regimento deste 
Programa até o final do presente ano. O Coordenador avisou da suas próximas férias, 
anunciou a sua substituição pelo Vice-Coordenador e solicitou a colaboração dos demais 
membros do Colegiado, considerando a pouca experiência do Vice-Coordenador em 
assuntos administrativos assim como nas temáticas da Oceanografia.  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 11 DE OUTUBRO 
DE 2016. 

 

Aos onze dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezesseis, as 14:00 h (quatorze 
horas), na sala de aula 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. Luciene Correa Lima, Jose Guilherme Bersano, Renata 
Hanae Nagai e Daniel Telles. Justificou a sua ausência os Profs. Alexandre Sachsida Garcia e 
Allysson Dutra. Em pauta: 1. Calendário primeiro semestre 2017; 2. Aprovação do Estagio 
Probatório do Professor Maikon Di Domenico; 3. Assuntos diversos. O Coordenador 
informou que o calendário do primeiro semestre de 2017 já foi elaborado e as diversas 
disciplinas já foram ofertadas. Pela primeira vez estão sendo ofertadas duas disciplinas 
optativas do novo currículo e foi enfatizado que o numero de optativas deve ser 
incrementado no segundo semestre de 2017. As disciplinas ofertadas do currículo velho 
foram preferencialmente aquelas com um numero superior a 20 alunos devendo a 
disciplina. A continuação foi aprovada a Avaliação de Desempenho em Estagio Probatório 
do Prof. Maikon Di Domenico, com nota final de 100 pontos. Ficou combinado que no dia 16 
de novembro será agendada a reunião da Comissão de elaboração e implantação do 
Programa de Orientação Acadêmica para discutir o Programa e Regulamento que será 
apresentado na reunião de Colegiado agendada para o dia 18 de novembro. Finalmente, o 
Coordenador apresentou o documento enviado pelo Professor Eduardo Marone 
informando o desligamento da orientação da aluna Anne Nonohay, a qual não compareceu 
as reuniões previamente agendadas para elaboração do TCC, sem dar nenhuma satisfação 
para o orientador. 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 1 DE DEZEMBRO 
DE 2016. 

 

Ao primeiro dia do mês de dezembro do ano de dois mil e dezesseis, 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. Guilherme Bersano, Daniel Telles, Renata Nagai e 
Allysson Dutra. Justificou a sua ausência a Profa. Luciene Correa Lima, em férias. Também 
estavam presentes os secretários do curso, Izis Bail e Isac Luis dos Santos, e o representante 
do alunos, Moara Oliveira. Em pauta: 1. Aprovação do regimento de tutorias. 2. Analise de 
mudança de projeto e/ou orientador. 3. Abertura de processo eleitoral. 4. Carga horária de 
Professores disciplinas novo currículo e Estágio. 5. Apresentação do novo secretário do 
Curso. 6. Assuntos diversos. Foi colocado em pauta o Regimento de Tutoria que vem sendo 
elaborado pela Comissão desde junho de 2016. Foi descrita a experiência realizada com o 
novo regimento nas disciplinas de Oficina I e Oficina II para as turmas 2016 e 2015, 
respectivamente, a qual foi satisfatória. Desta forma o regimento foi definitivamente 
aprovado e será enviado a PROGRAD.  Este trabalho de tutoria será implementado para os 
alunos de Currículo novo, turmas 2015, 2016 e demais, sendo que os alunos do Currículo 
velho serão apenas acompanhados na Oficina de Pesquisa IV, independentemente da turma 
as quais pertençam. A secretária Izis reforçou a importância dos alunos serem orientados 
nesta disciplina quanto aos procedimentos com a monografia pois chegam na secretaria 
muitos alunos com dúvidas. Ficou determinado que os Profs. Bersano e Borzone 
participarão nesta disciplina. A continuação foi aprovado pelo colegiado a mudança de 
projeto e orientador da aluna Laiza Cabral de Faria. O Coordenador informou que no início 
de março de 2017 ocorreram as eleições para novo coordenador do curso de Oceanografia 
e que ele estará acompanhando e auxiliando esse novo coordenador eleito até maio de 
2017. Foi discutida a realização da semana pedagógica de 2017, com provável data de 13 ao 
17 ou do 21 ao 24 de fevereiro de 2017, onde serão discutidas, entre outras questões, a 
carga horária dos professores para o novo currículo. Por último, foi analisada a possibilidade 
de algum professor de cálculo ministrar aulas de reforço aos alunos reprovados por nota e 
que pedirão aproveitamento da disciplina no primeiro semestre de 2017. Por ultimo, foi 
feita uma consulta a respeito da solicitação encaminhada minutos antes da realização da 
reunião de Colegiado pelo aluno Bruno Gabriel Costelini, pedindo constituição de banca 
especial para adiantamento de todas as disciplinas ainda não vencidas por motivo de ser 
aprovado em concurso público. O Colegiado recomendou encaminhar esta solicitação 
diretamente a PROGRAD, para determinar se a mesma é procedente. Nada mais havendo a 
tratar, o Coordenador deu por encerrada a reunião. 
  

 
Prof. Dr. Carlos Alberto Borzone 

Coordenador do CGO 
Presidente do Colegiado 


