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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 24 DE JANEIRO DE 
2017. 

 

Aos vinte quatro dias do mês de janeiro do ano de dois mil e dezessete, 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. Luciene Correa Lima e  Allysson Dutra. Justificaram a 
sua ausência os Profs. Guilherme Bersano e Daniel Telles. Os Profs. Renata Nagai e 
Alexandre Garcia Saschida em férias. Também estavam presentes os secretários do curso, 
Izis Bail e Isac Luis dos Santos, e os representantes dos alunos, Patrick Derviche e Isabelle 
Silveira. Em pauta: 1. Processos de jubilamento abertos para os alunos Bruna Marcela de 
Oliveira e Anne de Nonohay da Silva. 2. Resposta do NAA à solicitação do aluno Bruno 
Gabriel Costelini. 3. Programação da semana de planejamento. 4. Assuntos diversos. Foram 
analisados os dois processos de jubilamento das alunas Bruna Marcela de Olivieira e Anne 
de Nonohay da Silva. No primeiro caso, a aluna Bruna Marcela de Olivieira tomou ciência do 
processo no prazo estabelecido de dezenove de janeiro, e apresentou a sua defesa por 
escrito. O Colegiado entendeu que os motivos que determinaram o atraso no cumprimento 
de apenas duas disciplinas (Estagio e TCC) justificam uma prorrogação do prazo, 
recomendando a liberação de matricula para o primeiro semestre de 2017. Já no caso da 
aluna Anne de Nonohay, a mesma não respondeu ao edital de convocação dentro do prazo 
estabelecido, e também não apresentou defesa. Os processos serão devolvidos para o NAA 
com as suas respectivas justificativas/ocorrências. A continuação, foi apresentada a 
resposta do NAA à solicitação do aluno Bruno Gabriel Costelini. Como informado ao aluno 
oportunamente, o NAA ratificou a impossibilidade de disciplinas como Estágio e TCC, entre 
outras, serem passíveis a solicitações de aproveitamento de conhecimento. O processo está 
na secretaria aguardando ciência do aluno Bruno. Foi discutido o programa da semana de 
planejamento e finalmente aprovado, com atividades nos dias 20 e 21 de fevereiro de 2017. 
A secretária Izis informou que listou dezessete alunos que já podem se formar no primeiro 
semestre, quase todos faltando vencer apenas TCC e Estágio, solicitou atenção especial com 
eles pois alguns entrarão em processo de jubilamento em breve.  Na semana de 
planejamento acadêmico foi estabelecida a primeira reunião da comissão tutorial que 
tratará esta questão. Finalmente, a aluna Isabelle  apresentou as atividades da semana de 
calouros, a Coordenação solicitou no primeiro dia uma hora para apresentação do curso, a 
professora Luciene sugeriu que durante essa semana também fossem apresentadas 
informações sobre o cotidiano no balneário Pontal do Sul. Izis sugeriu que alunos já 
formados aqui e que trabalham na marinha fossem convidados para ministrar palestra 
sobre seu trabalho atual. Nada mais havendo a tratar, o Coordenador deu por encerrada a 
reunião. 
  

Prof. Dr. Carlos Alberto Borzone 
Coordenador do CGO 

Presidente do Colegiado 



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 

ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COLEGIADO DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM 
OCEANOGRAFIA DO CENTRO DE ESTUDOS DO MAR, REALIZADA NO DIA 07 DE FEVEREIRO 
DE 2017. 

 
Aos sete dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezessete, 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. 
Carlos Alberto Borzone. Estavam presentes os Profs.: Luciene Correa Lima, Jose Guilherme 
Bersano Filho, Allyson Dutra e Renata Hanae Nagai. Em pauta: aprovação de Avaliação de 
Desempenho em Estagio Provatório da Profra. Adriana Rodrigues Perretti e proposta de 
ajuste curricular do curso. Foi aprovada a Avaliação de Desempenho em Estagio Probatório 
referente à primeira etapa da Professora Dra  Adriana Rodrigues Perretti feita pelos 
docentes Luiz Mafra Jr., Hedda Kolm e Marcelo Lamour, sendo o somatório da avaliação 
igual a 100 pontos. Foi apresentada a proposta de ajuste curricular, sendo a justificativa a 
dificuldade que estamos tendo em contratar um Professor para a disciplina RB336-Direito 
Ambiental, considerando que o atual nome da disciplina e a sua ementa limitam o concurso 
a graduados em Direito. Nesta proposta de Ajuste Curricular, estamos mudando o nome e 
parte da ementa para uma nova disciplina, com igual carga horária, denominada de 
Legislação e Meio Ambiente. Esta mudança visa, principalmente, permitir abrir um concurso 
para outros tipos de graduações, como oceanógrafos, biólogos, sociólogos, advogados, 
engenheiros ambientais, etc. com conhecimento e experiência comprovada em assuntos 
ligados a legislação ambiental. Desta forma esperamos, também, que o profissional a ser 
contratado possa colaborar com outras disciplinas da área socioambiental.  O ajuste 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 23 DE JUNHO DE 
2017. 

 

Aos vinte e três dias do mês de junho do ano de dois mil e dezessete, às 10:00 h (dez 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. Marcelo R. 
Lamour. Estavam presentes os professores Adriana R. Perretti, Carlos Alberto Borzone, 
Leonardo Sandrini Neto, Maikon Di Domenico, Marcelo Sandin Dourado, o secretário do 
curso Isac Luis dos S. Vasconcelos e a representante dos discentes, Isabelle da Silveira. Em 
pauta: 1)Composição do NDE, 2)Resultado da avaliação do MEC, 3)Solicitação permanência 
MARIS, 4)Mobilidade estudantil, 5)Mudança de projeto do TCC/orientador, 6)Trancamento 
de Curso fora do prazo e 7)Assuntos gerais. O Prof. Lamour lembrou que a composição do 
NDE é de no mínimo 5 representantes do corpo docente do curso que terão mandato de no 
mínimo 3(três) anos e que deverão se reunir 1(uma) vez por semestre. Os presentes 
sugeriram os seguintes membros por área, Geologia: Prof. Lamour; Física: Prof. Noernberg 
ou Prof. Dourado; Biologia: Prof. Mafra, Prof. Paulo Lana ou Prof. Bersano; Disciplinas de 
base: Prof. Emir; Química: Prof. César; Área Social: Prof. Lílian ou Prof. Rodrigo. O Prof. 
Lamour fará o convite aos professores e na próxima reunião apresentará a composição. Em 
seguida o Prof. Lamour falou sobre o resultado da avaliação do MEC, o curso obteve nota 3 
(três), sendo a nota máxima 5(cinco). O Prof. também falou sobre o e-mail que havia 
passado aos professores no último dia 22 de junho, sobre a lista das bibliografias que está 
elaborando de acordo com a demanda informada pelos professores, para aquisição de mais 
volumes dos que já têm na biblioteca e eventualmente solicitar novos títulos, isso ajudará 
na nota da próxima avaliação. O Prof. Lamour ficou de levar ao pró-reitor as dificuldades do 
curso a fim de obter ajuda para melhorias. Em seguida todos decidiram por aceitar o 
relatório do MEC e que fosse dado prosseguimento ao processo de reconhecimento. Sobre 
terceiro item da pauta, o Prof. Lamour falou sobre o reconhecimento da coordenação para 
funcionamento da MARIS, tendo em vista a nova resolução para funcionamento de 
empresas júnior; todos concordaram e com a assinatura da coordenação os representantes 
da MARIS darão encaminhamento para a regularização junto à prefeitura. No próximo item 
da pauta, o Prof. Lamour apresentou o pedido de inserção no programa de mobilidade 
acadêmica do discente Guilherme Suzano Coqueiro da Universidade Federal do Espírito 
Santo – UFES, lendo a justificativa do aluno e apresentando seu histórico escolar e as 
disciplinas que serão cursadas no CEM. A solicitação foi aprovada por todos. No quinto item 
da pauta foi apresentada a solicitação de mudança de projeto do TCC e do orientador das 
alunas Érika Rolim Devai de Moraes, que será encaminhado para a Prof. Luciene emitir 
parecer, e o da aluna Guilianna Macedo Rodrigues, com parecer favorável do prof. Maikon, 
todos concordaram. Continuando, o Prof. Lamour apresentou o pedido de trancamento fora 
do prazo do aluno Victor Hugo Carli de Souza e tendo em vista a situação descrita pelo 
aluno em seu requerimento, todos concordaram com o trancamento do primeiro e segundo 
semestres de 2017. Logo após, no item assuntos gerais o Prof. Lamour lembrou a todos da 
norma da universidade em que compete somente ao docente a orientação de monografias 
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e dos trabalhos de conclusão de curso, assim como ministrar aulas. Nos casos de palestras 
ou seminários ministrados por técnicos, doutores ou alunos da pós-graduação, o professor 
deve estar presente em sala de aula. Em seguida o Prof. Lamour falou que havia 
questionado a equipe do NAPNE de como deveriam ser realizadas as avaliações para o 
aluno Gean Felipe de Moura, a assistente social ficou de vir ao CEM falar com os 
professores, então foi aprovado por todos que fosse tentado marcar no dia da plenária, nos 
30 minutos iniciais, pois assim ficaria mais fácil reunir um número maior de professores. 
Também foi discutida a possibilidade de um aluno tutor para auxiliar o aluno Gean Felipe de 
Moura, segundo uma bolsa designada pelo NAPNE. Todos foram a favor, porém, foi 
considerado que o processo de seleção deve ter a orientação direta do NAPNE. A aluna 
Isabelle perguntou sobre a possibilidade de haver uma turma de Cálculo I (condensado) 
para o segundo semestre de 2017, foi explicado pelo Prof. Lamour que devido a carga 
horária dos professores já estar completa não será possível, no entanto o Prof. Dourado se 
comprometeu em ministrar no próximo ano a disciplina de cálculo para os alunos da grade 
antiga se não tiver disponibilidade de outro professor para disciplina. Foi apresentado pela 
Prof. Adriana a necessidade de se discutir o programa de tutoria, o qual teve seu processo 
negado e precisa ser re-enviado. Todos concordaram em discutir esta questão em uma 
outra reunião do colegiado após a leitura do processo, o qual ficou de ser envaido pela Prof. 
Adriana. Por fim foram definidos os membros da Comissão Orientadora de Estágio: Prof. 
Adriana R. Perretti, Prof. Marcelo S. Dourado e Prof. Maikon Di Domenico. Na comissão de 
atividades formativas e embarque ficaram os professores Carlos A. Borzone e Carlos R. 
Soares. A suplência no colegiado ficou da seguinte forma: O Prof. Marcelo Dourado ficou 
como suplente do prof. Carlos R. Soares, o Prof. Luiz Laureno Mafra, como suplente do prof. 
Leonardo Sandrini e o Prof. Henry Louis Spach como suplente do Prof. Maikon Di Domenico, 
contudo, na falta de quórum serão convocados todos os membros suplentes a fim de suprir 
o número necessário para a realização da reunião do colegiado. Nada mais havendo a 
tratar, o Coordenador deu por encerrada a reunião, da qual eu, Isac Luis dos Santos 
Vasconcelos, lavrei a presente ata. 
  

 
 
 

Prof. Dr. Marcelo Renato Lamour 
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 03 DE JULHO DE 
2017. 

 
Aos três dias do mês de julho de dois mil e dezessete, as 11:25 hrs (onze horas e vinte e cinco 
minutos), via consulta eletrônica, foi realizada a reunião extraordinária do colegiado do curso 
de graduação em oceanografia, chamada pelo Professor Doutor Marcelo Renato Lamour, 
coordenador do curso. Responderam ao chamado os docentes: Dr. Marcelo R. Lamour, Drª. 
Adriana Rodrigues Perretti, Dr. Carlos Alberto Borzone, Dr. Leonardo Sandrini Neto, Dr. 
Maikon Di Domenico. Pauta única: Aprovação do resultado de avaliação do estágio 
probatório do professor Maikon di Domenico. Todos que responderam aprovaram 
a segunda etapa da avaliação do Prof. Dr. Maikon Di Domenico realizada pela comissão 
avaliadora formada pelos professores Dr. José Guilherme Bersano Filho, Dr. Carlos Roberto 
Soares e Dr. Carlos Alberto Borzone que obtivera resultado de 100 (cem) 
pontos...........................................................................................................................................
..........E nada mais havendo a tratar, o coordenador do curso deu por encerrada a reunião, da 
qual eu, Isac Luis dos Santos Vasconcelos, lavrei a presente ata. 
 

 
 
 

Prof. Dr. Marcelo Renato Lamour 
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 JULHO DE 2017. 

Aos treze dias do mês de julho do ano de dois mil e dezessete, às 10:30 h (dez 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. Marcelo R. Lamour. 

Estavam presentes os professores Leonardo Sandrini Neto, Maikon Di Domenico, Carlos 

Roberto Soares, Luiz Laureno Mafra Júnior, o secretário do curso Isac Luis dos S. Vasconcelos 

e a representante dos discentes, Isabelle da Silveira. Em pauta: 1) Aprovação da ata da reunião 

do colegiado de 23/06/2017. 2) Solicitações de equivalências em disciplinas. 3) Pedido para 

correção fora do prazo de Atividades Formativas. 4) Matrícula na disciplina de estágio para 

aluna GRR2017 que veio de outra instituição. 5) Inclusão de prova específica no vestibular 

para oceanografia. 6) Aposentadorias e problemas relacionados. 7) Assuntos gerais. O Prof. 

Lamour questionou se todos aprovam a ata da reunião do dia 23/06/2017, enviada por email no 

dia da convocação, todos concordaram e assinaram. Logo em seguida foi apresentada a ata da 

reunião extraordinária do dia 03/07/2017, todos também aprovaram e assinaram. O Prof. 

Lamour apresentou o pedido de equivalência da aluna Raphaela Gonçalves Bueno que retornou 

da mobilidade acadêmica feita na Universidade Rutgers em New Jersey, ele e a Profª. Érica já 

tinham analisado as disciplinas, deferindo as equivalências para as disciplinas RB247 Geologia 

Ambiental e RB241 Processos Ecológicos e indeferindo o pedido para a disciplina 

“Earthquakes and volcanoes”, por tratar-se de uma disciplina à distância. No entanto, para a 

disciplina “Dinosaurs”, que foi solicitada para vencer horas nas atividades formativas, a aluna 

deverá anexar a documentação da disciplina quando apresentar as atividades formativas. Todos 

concordaram com a análise em seguida foi apresentado o pedido de equivalências da aluna 

Garbriela Kostrzewycz Pereira que veio da Universidade Estadual de Ponta Grossa, as 

disciplinas haviam sido verificadas pelo prof. Lamour e pela Profª. Morgana. Foi deferida 

equivalência na RB327 Geologia Geral e indeferida para a disciplina RB135 Meteorologia, 

pois apesar de carga horária compatível a ementa da disciplina da outra universidade, 

corresponde apenas 40 por cento da disciplina pretendida, todos concordaram. O prof. Lamour 

apresentou em seguida o pedido de equivalência do aluno Silvio Luiz Ferreira, que pede uma 

reavaliação do indeferimento de seu pedido feito quando ingressou no curso. Ficou acertado 

entre os membros que será solicitado um parecer com os motivos do indeferimento para a Profª. 

Hedda que havia avaliada essa equivalência, após o parecer o Prof. Sandrini fará relato para 

apresentar ao colegiado. O aluno então será orientado a se matricular na disciplina para 2017-2 

e durante o período de ajuste solicitar a exclusão, se resultar em parecer favorável à 

equivalência. Seguindo, no item três da pauta, o Prof. Lamour apresentou o pedido de 

verificação das atividades formativas da aluna Andressa Bernd, que justifica a entrega fora do 

prazo por motivo de doença. Como não apresentou atestado, a avaliação das atividades ficou 

condicionada a apresentação pela aluna de um atestado correspondente a todo o semestre, que 

foi o período em que poderia ter entregue as atividades. No próximo item da pauta, o prof. 

Lamour apresentou o pedido da aluna Catherine que veio da IOUSP obtendo 21 equivalências, 

quer cursar a disciplina de estágio obrigatório no segundo semestre. O prof. Carlos Soares 

sugeriu que fosse permitido após conclusão das disciplinas do primeiro, segundo e terceiro 

período, já que a aluna ainda possui disciplinas não vencidas desses semestres, todos 

concordaram e lembraram que a aluno poderia iniciar um programa de voluntariado acadêmico. 

Tendo em vista que o PPC orienta a matrícula a partir do 6º período. O Prof. Lamour falou 
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então sobre a inclusão de uma prova específica a fim direcionar a entrada de alunos com menor 

dificuldade nas disciplinas de ciências exatas e tendo em vista por enquanto não ser possível 

conseguir um professor de exatas com carga horária livre para ministrar aulas numa disciplina 

de nivelamento, que também ainda teria que ser incorporada a grade curricular. Prof. Maikon 

reforçou que no curso de oceanografia existe também uma abordagem matemática, que muitos 

alunos apresentam essa dificuldade. Prof. Sandrini disse que mesmo nos cursos de engenharia 

percebe a dificuldade em matemática dos alunos e acredita que essa prova específica talvez não 

tenha o resultado esperado e o Prof. Soares lembrou que dessa forma o curso poderia perder os 

alunos com um perfil voltado mais para a parte social que o curso também aborda. A aluna 

Isabelle falou que a maioria ingressa com o pensamento em fazer um curso somente com 

disciplina ligadas ao mar. O Prof. Mafra deu a ideia que fosse aplicado um questionário simples 

sobre o interesse de ingresso no curso se houvessem provas específicas de matemática e física 

no vestibular, então o Prof. Lamour ficou de conversar com a Prof. Lilian ou com o prof. 

Rodrigo sobre a elaboração desse questionário e também ficou de levar à feira de profissões 

que o curso também tem essa abordagem nas ciências exatas, mas que até a próxima reunião 

todos fossem trocando ideias sobre a inclusão dessa prova específica ou uma melhor solução. 

Seguindo para o sexto item da pauta, o Prof. Lamour falou sobre as aposentadorias que 

ocorrerão em breve dos professores Lana, Marone e Borzone. Sugeriu que todos fossem 

pensando como seriam distribuídas essas vagas pela oceanografia, pois tem professor 

aposentando que além da parte biológica também colabora com a parte social. Verificará então 

com diretor qual comissão deverá dá o consentimento de quais áreas serão supridas pelas 

vagas. Em assuntos gerais, o Prof. Lamour iniciou falando que alunos tem negociado com 

professores alterações dos horários que já foram definidos no calendário e lembrou que os 

horários do calendário já foram registrados no sistema e antes disso haviam sido discutidos e 

aprovados com base nas datas estabelecidas pela universidade, não sendo mais época de 

mudanças. Lembrou também que é de responsabilidade do aluno certificar se sua matrícula foi 

deferida e que somente poderão frequentar aulas de determinada disciplina os alunos que 

constem no respectivo diário de classe. Seguindo, o Prof. Lamour informou que foi 

disponibilizada uma bolsa para um aluno tutor, que irá auxiliar o aluno Gean, portador de 

necessidades especiais e que será preciso definir os critérios para seleção do tutor. Por fim, o 

professor Lamour apresentou o pedido do aluno André Florencio Bogo Macêdo, que gostaria 

de cursar Química Geral com a turma de engenharia de aquicultura, porém como são 

disciplinas com códigos diferentes, explicou que abrindo no código antigo, só para o aluno 

cursar, o professor da disciplina ficaria com carga horária além do limite. Nada mais havendo a 

tratar, o Coordenador deu por encerrada a reunião, da qual eu, Isac Luis dos Santos 

Vasconcelos, lavrei a presente ata. 

  

 

 

 

Prof. Dr. Marcelo Renato Lamour 

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 24 DE OUTUBRO 
DE 2017. 

 

Aos vinte e quatro dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezessete, às 14:00 h 
(quatorze horas), na sala LOGeo, foi realizada a reunião ordinária do Colegiado do Curso de 
Graduação em Oceanografia do CEM/UFPR, presidida pelo Prof. Dr. Marcelo R. Lamour. 
Estavam presentes os professores Adriana R. Perretti, Carlos Alberto Borzone, Leonardo 
Sandrini Neto, Henry Louis Spach (suplente), Luiz Laureno Mafra Junior (suplente), o 
secretário do curso Luiz Felipe dos Santos Pippi e a representante dos discentes, Isabelle da 
Silveira. Em pauta: 1)Aprovação das atas anteriores, 2)Resoluções relativas a Quebra de 
Pré-requisitos e apresentações de TCC´s em formato de artigo, 3)Atividades formativas, 
4)Relato dos resultados do NDE, 5)Inclusão de avaliação específica no vestibular e 
6)Assuntos gerais. ...................................................................................................................... 
1º Item da Pauta: Aprovado por unanimidade.......................................................................... 
2º Item da Pauta: Será realizado análise junto a biblioteca para avaliar possibilidade de 
apresentação em forma de TCC.................................................................................................. 
3º Item da Pauta: As atividades formativas foram entregues ao professor Carlos Alberto 
Borzone para avaliação. Prof. Marcelo Lamour questionou a possibilidade de alteração nos 
critérios de contabilização das horas embarcadas, visando estimular os alunos a realizar 
mais atividades........................................................................................................................... 
4º Item da Pauta: Prof. Marcelo Lamour informou que a disciplina Oficina IV passará a ser 
ministrada pelos membros do colegiado. Existe previsão de alteração da organização 
didática do Curso de Graduação em Oceanografia para 2019................................................... 
5º Item da Pauta: Prof. Marcelo Lamour falou sobre a inclusão de uma prova específica a 
fim de direcionar a entrada de alunos com menor dificuldade nas disciplinas de ciências 
exatas, como Cálculo e Física. Foi exposto aos demais professores tabela com índice de 
reprovação nos últimos 3 anos nessas disciplinas, com alguns valores em torno de 90%. 
Prof. Mafra questionou a possibilidade de tratar-se de uma questão pontual nos últimos 
anos e não uma questão sistêmica. Prof. Marcelo Lamour explicou que muitos alunos dos 
últimos semestres ainda estão com as disciplinas não vencidas. Prof. Adriana explicou que a 
dificuldade em matemática não é exclusiva do curso de Oceanografia, ocorrendo em outras 
instituições. Prof. Sandrini reforçou que mesmo nos cursos de engenharia, observa-se 
dificuldade em matemática. Prof. Henry questionou a possibilidade de o curso perder os 
alunos com perfil voltado mais para a parte social. Prof. Mafra informou que desconhecia 
que outras graduações em oceanografia tivessem prova específica de matemática. Prof. 
Adriana informou que a USP já possui prova específica de matemática. A discente Isabelle 
informou, que após consulta aos alunos, que a prova específica de matemática não seria um 
impedimento na procura do curso. Houve concordância em se realizar uma experiência 
sobre o assunto........................................................................................................................... 
6º Item da Pauta: A Prof Adriana informou que o prazo para entrega dos TCC´s é 15 de 
dezembro. As alterações de orientador de TCC foram distribuídas para apreciação da 
seguinte maneira: Aluna Ana Beatriz com Prof. José Claro, aluno Caio Lopez com Prof. 
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Borzone, aluno Eber com professor Maikon, aluna Fernanda com Prof. Cesar de Castro, 
aluna Ilara com Prof. Carlos Soares, aluna Isabelli com Prof. Henry, aluna Iully com Prof. 
Paulo Lana, aluno Landerson com Prof Daniel Telles e aluno Roberto da Silveira com o Prof 
Lamour. A alteração de orientação do aluno Pedro Guilherme Feitosa foi indeferida pois não 
havia sido entregue a prévia do TCC........................................................................................... 
Foram apreciadas duas solicitações de matrícula com carga horária abaixo do mínimo. As 
solicitações das alunas Janayne da Silva e Ana Claudia de Almeida referente ao 
cancelamento de matrícula na disciplina Física de Sistemas Costeiros foram indeferidas......... 
Foram apreciadas as solicitações de adiantamento de conhecimento do aluno Bruno Gabriel 
Costelini nas disciplinas Ecologia Geral e Ecotoxicologia. Ambas foram aprovadas. Nada mais 
havendo a tratar, o Coordenador deu por encerrada a reunião, da qual eu, Luiz Felipe dos 
Santos Pippi, lavrei a presente ata. 
  

 
 
 

Prof. Dr. Marcelo Renato Lamour 
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 14 DE DEZEMBRO 
DE 2017. 

 

Aos quatorze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezessete, às 09:00 h (nove 
horas), na sala Mar Egeu, foi realizada a reunião ordinária do Colegiado do Curso de 
Graduação em Oceanografia do CEM/UFPR, presidida pelo Prof. Dr. Marcelo R. Lamour. 
Estavam presentes os professores Adriana R. Perretti, Leonardo Sandrini Neto, Maikon Di 
Domenico, Marcelo Sandin Dourado e o secretário do curso Luiz Felipe dos Santos Pippi. Em 
pauta: 1)Aprovação das atas anteriores, 2)Alunos em processo de Jubilamento, 3)Fórum 
de Coordenadores, 4)Resumo reunião COE, 5)Resoluções aprovadas, 6)Assuntos gerais. 
.................................................................................................................................................... 
1º Item da Pauta: Aprovado por unanimidade.......................................................................... 
2º Item da Pauta: Foram analisados os pedidos de extensão de prazo referente ao processo 
de jubilamento dos alunos Igor Vinícius Schimanski (GRR20112686), Pedro Guilherme 
Feitosa (GRR20114310), Bárbara Henning Silva (GRR20117282), André Florêncio Bogo 
Macedo (GRR20117264) e Fabíola Kaviatkovski (GRR20112000). As justificativas 
apresentadas pelos alunos foram, após leitura realizada pela professora Adriana Perreti, 
aceitas pelos professores. Professor Marcelo Lamour ficou responsável de enviar e-mail a 
cada um dos alunos e seus respectivos professores orientadores de TCC para 
acompanhamento da evolução ao longo do próximo semestre.................................................    
3º Item da Pauta: Prof. Marcelo Lamour fez um resumo do fórum de coordenadores. O 
curso de Oceanografia do CEM é o único com 5 áreas de conhecimento, os demais possuem 
apenas 4 áreas de conhecimento. A taxa de evasão é alta, sendo maior na região nordeste. 
O navio Ciências do Mar I, financiado pelo MEC, já está em operação, sendo que existem 
mais 3 navios em construção. O navio Ciências do Mar I atenderá a região Sul do Brasil, 
abrangendo instituições públicas e privadas. O mesmo poderá receber até 14 alunos e 4 
professores e terá seu foco na graduação. O valor estimado do navio é R$ 11 milhões............ 
4º Item da Pauta: Prof. Adriana fez um resumo da reunião do COE. Houve alteração no 
anexo 3 do estágio...................................................................................................................... 
5º Item da Pauta: Mudança de ementa da disciplina da professora Renata foi aprovado........ 
6º Item da Pauta: Professores Maikon e Borzone irão inserir no site do CEM, formulários 
com as regras e informações sobre o procedimento de controle de  embarque dos alunos da 
graduação...................................................................................................................................  
Nada mais havendo a tratar, o Coordenador deu por encerrada a reunião, da qual eu, Luiz 
Felipe dos Santos Pippi, lavrei a presente ata. 
  

 
 
 

Prof. Dr. Marcelo Renato Lamour 
Coordenador do CGO 

Presidente do Colegiado 


