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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 09 DE JANEIRO DE 
2018. 

 

Aos nove dias do mês de janeiro do ano de dois mil e dezoito, às 14:00 h (quatorze horas), 
na sala LOGeu, 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, Carlos 
Alberto Borzone e o secretário do curso Luiz Felipe dos Santos Pippi. Em pauta: 1) 
Aprovação da ata anterior,  2) Laboratório de Ensino Flutuante e 3) Assuntos gerais........... 
1º Item da Pauta: Aprovado por unanimidade.......................................................................... 
2º Item da Pauta: Prof. Marcelo Lamour fez um resumo sobre a programação do Navio 
Ciências do Mar I. O navio estará disponível ao curso de Oceanografia por 2 semanas a cada 
semestre. Em 2018 o navio estará disponível no primeiro semestre de 21 de maio a 01 de 
junho, enquanto que no segundo semestre estará disponível de 10 de setembro a 21 de 
setembro. Haverá 2 semanas disponíveis para a capacitação de docentes, iniciando em 19 
de fevereiro e encerrando em 02 de março. Em março haverá uma semana de capacitação 
com ênfase em hidroacústica. O navio passará pelos portos de Rio Grande, Imbituba, Itajaí e 
Paranaguá. Professor Lamour reforçou que a embarcação estará disponível apenas para 
alunos e professores da graduação e sugeriu que apenas alunos a partir do 7º semestre 
embarquem................................................................................................................................ 
3º Item da Pauta: A próxima reunião irá ocorrer no mês de março.......................................... 
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 EXTRAORDINÁRIA DO COLEGIADO DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM 
OCEANOGRAFIA DO CENTRO DE ESTUDOS DO MAR, REALIZADA NO DIA 23 DE FEVEREIRO 
DE 2018. 

 

Aos vinte e três dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezoito, às 13:30 h (treze 
horas e trinta minutos), na sala do Professor Borzone, foi realizada a reunião extraordinária 
do Colegiado do Curso de Graduação em Oceanografia do CEM/UFPR, presidida pela Prof. 
Dr. Adriana R. Perretti. Estavam presentes os professores Henry Louis Spach, Marcelo 
Sandin Dourado, Carlos Alberto Borzone e o secretário do curso Luiz Felipe dos Santos Pippi. 
Em pauta: 1) Aprovação da Resolução 001/2018 do Colegiado do curso de Oceanografia,  
2) Pedidos de Quebra de Pré-requisito, 3) Pedidos de Carga Horária Diferenciada e 4) 
Assuntos gerais....................................................................................................................  
1º Item da Pauta: Aprovado por unamidade............................................................................. 
2º Item da Pauta: Solicitação da estudante Nádia de Paula, GRR20164770, para as 
disciplinas Física II (CEM110) e Física Experimental II (CEM112) foi indeferida; solicitação da 
estudante Eduarda Helena Jeremias, GRR20151526, para a disciplina de Física II (CEM110) 
foi indeferida; solicitação da estudante Larissa Otto, GRR20154429, para a disciplina de 
Geoquímica Marinha (RB349) foi indeferida; solicitação da estudante Marina Milani 
Assunção, GRR20154059, para a disciplina Física II (CEM110) foi indeferida; solicitação da 
estudante Jennifer Guimarães da Silva, GRR20166662, para as disciplinas de Física II 
(CEM110) e Física Experimental II (CEM112) foi indeferida; solicitação da estudante Isabelle 
Oranges Viana, GRR20167418, para as disciplinas Física II (CEM110) e Física Experimental II 
(CEM112) foi indeferida; solicitação da estudante Dayane de França Morais, GRR20153231, 
para a disciplina Recursos Marinhos Não Vivos (RB348) foi indeferida; solicitação da 
estudante Tainah Maria de Souza Lunge, GRR20164765, para a disciplina Recursos Marinhos 
Não Vivos (RB348) foi indeferida................................................................................................ 
3º Item da Pauta: Solicitação da estudante Isadora Braga Ribeiro Marcondes César, 
GRR20167414, de carga horária superior ao máximo foi deferida; solicitação da estudante 
Ulli Carolina Vieira de Lima, GRR20164771, de carga horária superior ao máximo foi 
deferida; solicitação da estudante Giuliani Manfredini Battaiello, GRR20164773, de carga 
horária superior ao máximo foi deferida; solicitação da estudante Gabriella Pereira, 
GRR20167416, de carga horária superior ao máximo foi deferida; solicitação da estudante 
Caroline Baumer Wenceslau, GRR20164764, de carga horária superior ao máximo foi 
deferida; solicitação do estudante Rodolfo Valentim Junior, GRR20164778, de carga horária 
superior ao máximo foi deferida parcialmente sendo aceita a disciplina Tópicos Especiais em 
Oceanografia IA (RB368) e recusada a disciplina Tópicos Especiais em Oceanografia IIA( 
RB370); solicitação da estudante Stephanie Jarenko Braga, GRR20167421, de carga horária 
superior ao máximo foi deferida parcialmente sendo aceita a disciplina Tópicos Especiais em 
Oceanografia IA (RB368) e recusada a disciplina Tópicos Especiais em Oceanografia IIA( 
RB370); solicitação do estudante Bryan Thomas Marcondes Bonatto, GRR20167419, de 
carga horária superior ao máximo foi deferida parcialmente sendo aceita a disciplina 
Tópicos Especiais em Oceanografia IA (RB368) e recusada a disciplina Tópicos Especiais em 
Oceanografia IIA( RB370); solicitação do estudante Jerry Adriany Chagas de Araujo, 
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GRR20166661, de carga horária superior ao máximo foi indeferida; solicitação da estudante 
Larissa Almeida da Silva Ferreira, GRR20166664, de carga horária superior ao máximo foi 
indeferida; solicitação da estudante Laís Ferreira dos Santos, GRR20173208, de carga 
horária superior ao máximo foi indeferida; solicitação do estudante Matheus Adam, 
GRR20168131, de carga horária superior ao máximo foi indeferida; solicitação da estudante 
Lenize Juraczky, GRR20140084, de carga horária inferior ao mínimo foi deferida; solicitação 
do estudante Heitor Orsi, GRR20124464, de carga horária superior ao máximo foi deferida 
parcialmente sendo aceita a matrícula em RB242 Geoquímica Marinha e RB238 
Planejamento Amostral e retirado a matrícula em RB254 TCC; solicitação da estudante Aika 
Silveira Miura, GRR20140940, de carga horária superior ao máximo foi deferida 
parcialmente sendo aceita a matrícula em RB221 Ecologia Geral e de Populações e retirado 
a matrícula em RB253 Estágio Acadêmico Supervisionado........................................................ 
4º Item da Pauta: Solicitação de Adiantamento de Conhecimento do estudante Patrick 
Derviche, GRR20143961, para a disciplina RB273 Teoria e Prática da Navegação foi deferido; 
solicitação do estudante Bruno Gabriel Costelini, GRR20135605, para a disciplina GB123 
Zoneamento Ambiental foi deferido........................................................................................... 
Nada mais havendo a tratar, a Coordenadora deu por encerrada a reunião, da qual eu, Luiz 
Felipe dos Santos Pippi, lavrei a presente ata. 
  

 
 
 

Prof. Dr. Adriana R. Perretti 
Vice-Coordenadora do CGO 
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ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE COLEGIADO DO ANO DE 2018 DO CURSO DE 
GRADUAÇÃO EM OCEANOGRAFIA DO CENTRO DE ESTUDOS DO MAR, REALIZADA NO DIA 

11 DE ABRIL DE 2018. 
 
Aos onze dias do mês de abril do ano de dois mil e dezoito, às 10:15 h (dez horas e quinze 
minutos), no Anfiteatro do Centro de Estudos do Mar (UFPR), foi realizada a 2ª reunião 
ordinária do Colegiado do Curso de Graduação em Oceanografia do CEM/UFPR, presidida 
pelo Prof. Dr. Marcelo Renato Lamour. Estavam presentes os professores doutores Henry 
Louis Spach, Marcelo Sandin Dourado, Carlos Alberto Borzone, Leonardo Sandrini Neto, 
Maikon Di Domenico, Carlos Roberto Soares, a aluna representante dos discentes Rafaela 
Venezian Guidio Pires da Silva e a secretária do curso Claudia Terezinha Saldanha. Em pauta: 
1) Seguro para os alunos UFPR (aulas de campo); 2) Laboratório de Ensino Flutuante 
(disciplina); 3) Jubilamentos e exclusões de registro; 4) Reunião Coordenação/CAMAR; 5) 
Solicitação Licenciaturas; 6) TCC Digital; 7) Vagas de aposentadoria Oceanografia; 8) Novos 
rumos do CEM; 9) Solicitação de afastamento do país do docente Luiz Laureno Mafra Jr. e 
10) Assuntos gerais.............................................................................................................. 
1º Item da Pauta: Prof. Marcelo Lamour comentou sobre o cancelamento do seguro para os 
alunos da UFPR pelo TCU, e fez um resumo sobre as reuniões em que esteve presente com 
o TCU e a AGU. A decisão ainda está mantida, não há seguro vigente no momento, portanto 
os professores são responsáveis por qualquer eventualidade que ocorra em aulas de campo 
por eles ministradas. Prof. Lamour alegou que a comissão nomeada pela Direção do Setor 
de Ciências da Terra está coletando justificativas para recorrer à decisão. Uma alternativa 
para obtenção de seguro para os alunos envolvidos no Programa Laboratório de ensino 
Flutuante é solicitar ao PGGM a exigência de seguro específico, o que serviria como 
justificativa para exigir da UFPR tal benefício............................................................................. 
2º Item da Pauta: Prof. Marcelo Lamour mencionou que o navio já está em funcionamento 
na FURG, porém parcialmente equipado, portanto as atividades de embarque serão adiadas 
para o 2º semestre, e que a responsabilidade pelo navio quando ele estiver na UFPR será do 
próprio Prof. Lamour e do Setor de Náutica do CEM/UFPR; os recursos para a 
disponibilidade do navio são de 3 anos garantidos pelo PGGM, que poderão/deverão ser 
complementados a posteriori por novos projetos. Em relação à disciplina foi discutido que 
poderá ser ofertada como Instrumentação Oceanográfica II, optativa; na embarcação 
estarão presentes 4-5 professores para coordenarem todas as áreas, e que haverá um pré-
embarque teste com os mesmos. O Prof. Lamour reforçou que a embarcação deverá ser 
utilizada apenas por alunos da graduação, com instrução por professores, como navio de 
ensino, para alunos a partir do 7º período e que os mesmos serão incentivados a elaborar 
estudos com os dados obtidos.................................................................................................... 
3º Item da Pauta: Em relação ao aluno Thiago Oliveira de Medeiros (GRR20105247) foi 
definido que o mesmo deverá entregar as Atividades Formativas na semana seguinte a esta 
reunião, caso contrário estará passível de sofrer o cancelamento do registro acadêmico no 
sistema. Foi entregue formalmente ao colegiado o Plano de Ensino do aluno Igor Vinícius 
Schimanski (GRR20112686), conforme solicitado anteriormente, e aprovado por 
unanimidade............................................................................................................................... 
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4º Item da Pauta: Prof. Lamour citou os temas que serão abordados na reunião solicitada 
pelo CAMAR com a Coordenação, que ocorrerá no dia 12 de abril. Alguns dos assuntos já 
estavam sendo abordados no colegiado, o Prof. Lamour direcionou a pauta de embarques 
para ser tratada com os professores responsáveis (Carlos Borzone e Maikon Di Domenico) e 
os demais assuntos para serem tratados na reunião específica................................................. 
5º Item da Pauta: Prof. Lamour leu o e-mail de solicitação do Prof. Guilherme Sippel 
Machado, para que as disciplinas Meteorologia (CEM135), Introdução a Oceanografia Física 
(RB304), Introdução a Oceanografia Química (RB307), Como Fazer Ciência (RB311), 
Comunicar Ciência (RB325), Estatística Avançada (RB393), e Computação Avançada (RB395), 
do curso de Oceanografia, sejam ofertadas como equivalentes ou optativas para a 
Licenciatura em Ciências Exatas, para que os alunos tenham uma opção fora do horário 
noturno. A solicitação foi aprovada por unanimidade, com as restrições de que as vagas 
sejam limitadas a 10% a mais do número de vagas da disciplina, e que caso ocorram 
problemas com alguma delas o assunto seja rediscutido futuramente..................................... 
6º Item da Pauta: O Prof. Maikon fez um resumo do tema sugerido na plenária sobre a 
entrega do TCC na versão final ser apenas eletronicamente. Foi discutida a criação de um 
modelo de carta/formulário para ser assinado eletronicamente pelos professores de cada 
TCC através do SEI, e acordado ser responsabilidade do professor entregar a versão final 
digital para a Biblioteca. A sugestão foi aprovada unanimemente............................................ 
7º Item da Pauta: O Prof. Lamour explicou a sua preocupação de que as vagas dos 
professores que entrarão em aposentadoria retornem de fato para o curso de Oceanografia. 
Foi discutida e expressa uma preocupação geral. Também se debateu a necessidade de 
formarem uma opinião como grupo e de subsidiarem o pedido dessas vagas de maneira 
formal.......................................................................................................................................... 
8º Item da Pauta: Foram discutidos os novos rumos do CEM. O Prof. Borzone questionou 
quem cobrirá a carga horária dos aposentados e o Prof. Henry sugeriu que aconteça uma 
discussão interna dos professores com a tutela do colegiado. Prof. Soares sugeriu que os 
próximos professores sejam de formação “genérica”, porém com as provas do concurso 
voltadas para os assuntos de oceanografia. Prof. Maikon comentou sobre a pós ser 
vinculada como aliada para a seleção do professor. Foi discutida e acordada a necessidade 
de um profissional polivalente................................................................................................... 
9º Item da Pauta: Aprovado por unanimidade.......................................................................... 
10º Item da Pauta: Solicitação da Prof.ª Hedda Kolm para que o aluno Henrique César 
Batista (GRR20152454) apresente seu projeto de TCC em data diferenciada, por motivo da 
viagem da professora: indeferido de acordo com o inciso III, do Art. 9º, do Regulamento do 
TCC, que diz “em seu impedimento, indicar um professor substituto”; Requerimento do 
aluno Plínio Sasso Grobberio Pinheiro (GRR20141094), para que a disciplina Física para a 
Oceanografia (RB211) seja ofertada foi deferido, condicionado a disponibilidade de docente; 
Requerimentos dos alunos Sílvio Luiz Ferreira (GRR20134314), Bruno Gabriel Costelini 
(GRR20135605), e da aluna Isabelle da Silveira (GRR20140589) solicitando que a disciplina 
Cálculo para Ciências do Mar (RB301) seja ofertada foi deferido, condicionado a 
disponibilidade de docente; Solicitação de recurso contra decisão do colegiado da aluna 
Dayane de França Morais (GRR20153231), para quebra de pré-requisito para a disciplina 
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RB348 Recursos Marinhos Não Vivos foi indeferida; Solicitação de adiantamento de 
conhecimento do aluno João Guilherme Alves Koslyk (GRR20146073), para a disciplina Meio  
Ambiente e Desenvolvimento (RB227) e Abordagens da Crise Ambiental (RB220) foram 
deferidas; da aluna Aika Silveira Miura (GRR20140940), para a disciplina Oficina de Pesquisa 
II (RB222) foi indeferida e Oficina de Pesquisa III (RB230) foi deferida; Solicitação de carga 
horária semanal distinta superior do aluno Yan Weber Mesquita (GRR20155115), incluindo a 
disciplina Geoquímica Marinha (RB349) foi deferida; da aluna Isabelle Oranges D’Alessandro 
Viana (GRR20167418), incluindo a disciplina Tópicos Especiais em Oceanografia II (RB370) 
foi deferida; Solicitação da aluna Bruna Hakim de Oliveira (GRR20128869), para mudança de 
orientador do TCC do professor Ernesto Jacob Klein para o professor Fernando Armani foi 
deferida; Apreciação das Resoluções Internas 2/17 e 3/17 do Colegiado do curso de 
Oceanografia aprovadas por unanimidade................................................................................. 
 
Nada mais havendo a tratar, o Coordenador deu por encerrada a reunião, da qual eu, 
Claudia Terezinha Saldanha, lavrei a presente ata. 
  

 
 
 
 
 
 

Prof. Dr. Marcelo Renato Lamour 
Coordenador do CGO 
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MEMÓRIA DA REUNIÃO COORDENAÇÃO-CAMAR, DO CURSO DE OCEANOGRAFIA DO CEM, 

REALIZADA NO DIA 12/04/18 ÀS 16 HORAS, NA SALA LOGeo 

Presentes: Prof. Marcelo Renato Lamour; membros do CA: Rafaela Venezian Guidio Pires da 

Silva, GRR20173306, Anna Karolyna Silva Cruz, GRR20173200, Larissa Almeida da Silva Ferreira, 

GRR20166664; e a secretária do curso Claudia Terezinha Saldanha. 

Em pauta: 1) Transparência e feedback; 2) Calendário 2018; 3) Seguro de vida CEM; 4) Oferta 

de matéria para currículo antigo; 5) Embarque Marinha; 6) Laboratório Flutuante; 7) Semana 

Acadêmica; 8) Abertura CA; 9) Feira de cursos e profissões UFPR............................................ 

1º Item da Pauta: A aluna Anna expôs a necessidade dos alunos de que aumente a 

comunicação dentro do CEM, principalmente entre professores e alunos; a aluna Larissa 

comentou que as informações demoram para chegar no CA, e que o CAMAR está sempre à 

disposição. Prof. Lamour enfatizou que existem os meios formais como plenárias e colegiados, 

que possuem representação dos discentes, e que devem ser aproveitados. A aluna Anna 

sugeriu reuniões mensais com a coordenação, e o Prof. Lamour solicitou outras sugestões........ 

2º Item da Pauta: Prof. Lamour disse que na semana seguinte se iniciariam os projetos para o 

calendário do 2º semestre de 2018, e que à princípio é uma repetição do ano passado, 

tentando sanar os problemas com as disciplinas chave, como física e cálculo. O calendário 

passa por 3 avaliações: 1ª com os professores; 2ª com a direção dos outros cursos; 3ª final, 

para conferir se tudo está adequado. O calendário final deverá estar disponível a partir do final 

de maio............................................................................................................................................  

3º Item da Pauta: Já havia sido abordado na reunião do colegiado. Prof. Lamour reforçou que 

não há seguro, e por isso as aulas de campo ficam à critério do professor da 

disciplina.......................................................................................................................................... 

4º Item da Pauta: O CA expôs a demanda dos alunos por disciplinas antigas. Prof. Lamour 

argumentou que há falta de professores e que a maioria está com carga horária máxima; 

também que os próprios alunos entrem com requerimento no colegiado para que fique 

formalizada a demanda, e conversem com os professores das disciplinas para haver um 

consenso de oferta e demanda. Também lembrou que é responsabilidade do aluno 

acompanhar a sua situação e desempenho acadêmico........................................................... 

5º Item da Pauta: A aluna Anna perguntou qual será a condição dos alunos que serão 

chamados para o embarque, em relação às faltas, e se poderá haver cancelamento de 

disciplina. Prof. Lamour afirmou que não há abono de faltas, mas que pode ser tentado um 

acordo entre o próprio aluno com o professor; o cancelamento de disciplinas não será possível 

pois está fora do prazo............................................................................................................ 

6º Item da Pauta: Já havia sido abordado na reunião do colegiado............................................... 

7º Item da Pauta: Foi discutido que haverá 3 semanas livres no 2º semestre: 1ª – recepção dos 

calouros; 2ª – EVINCI; 3ª CBO ou Semana Nacional de Oceanografia, e que o melhor encaixe 

para a semana acadêmica seria aproveitando a 2ª (provavelmente) ou 3ª semana.................. 
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8º Item da Pauta: As alunas do CA comentaram sobre a vontade de fazer uma revitalização 

estética no CEM, como pintura e jardinagem, e oferecer oficinas voltadas para isso, e 

questionaram se existe esta possibilidade. Prof. Lamour argumentou que o pedido deve ser 

direcionado ao diretor, que é o responsável, e também frisou a falta de “apoio” da UFPR, de 

recursos e investimentos. O Prof. sugeriu que o CAMAR elabore uma carta aberta solicitando 

melhores condições de estudo........................................................................................................ 

9º Item da Pauta: Prof. Lamour propôs um trabalho conjunto do CAMAR, com professores e a 

coordenação, para elaborarem um stand para a Feira de Profissões. Foi discutida a possível 

utilização de equipamentos da universidade e dos laboratórios; também que deverão ser 

mostrados a beleza, a diversidade da oceanografia e curiosidades, e uma integração entre 

todas as áreas da Oceanografia, tirando a ideia que o curso é de biologia marinha...................... 

Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada. 

 

 

 

Claudia Terezinha Saldanha 
Secretária do curso de Oceanografia 
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ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE COLEGIADO DO ANO DE 2018 DO CURSO DE 
GRADUAÇÃO EM OCEANOGRAFIA DO CENTRO DE ESTUDOS DO MAR, REALIZADA NO DIA 

07 DE JUNHO DE 2018. 
 
Aos sete dias do mês de junho do ano de dois mil e dezoito, às 09:00h (nove horas), na Sala 
da PGSISCO do Centro de Estudos do Mar (UFPR), foi realizada a 3ª reunião ordinária do 
Colegiado do Curso de Graduação em Oceanografia do CEM/UFPR, presidida pelo Prof. Dr. 
Marcelo Renato Lamour. Estavam presentes os professores doutores Henry Louis Spach, 
Marcelo Sandin Dourado, Leonardo Sandrini Neto, Maikon Di Domenico e Carlos Roberto 
Soares. Em pauta: 1) Disciplina para embarque LEF; 2) Solicitação de mudança de nome de 
projeto de TCC; 3) Solicitação de mobilidade acadêmica; 4) Requerimento geral de aluno... 
 
1º Item da Pauta: Prof. Marcelo Lamour informou que o navio não virá pois necessita de 
reparos e alguns equipamentos. Comentou que deverão ser tomadas medidas para 
organizar a disciplina, e que os professores responsáveis serão o próprio Lamour, Borzone e 
Adriana Perretti........................................................................................................................... 
2º Item da Pauta: Solicitação de mudança de nome de projeto de TCC, da aluna Christina 
Garcia Lazzarotto, com título anterior “Variações de aporte de sedimentos terrígenos para o 
talude do embaiamento de São Paulo, margem continental SE brasileira” para “Variações 
holocênicas no aporte de sedimentos terrígenos para a plataforma sul-sudeste brasileira: 
evidências mineralógicas”, com orientação da professora Renata Hanae Nagai. Foi aprovada 
por unanimidade......................................................................................................................... 
3º Item da Pauta: Solicitação de mobilidade acadêmica do aluno Guilherme Suzano 
Coqueiro, da UFES para a UFPR, para o segundo semestre de 2018, conforme processo no 
SEI Nº 23075.176288/2017-71, aprovada por unanimidade...................................................... 
4º Item da Pauta: Requerimento da aluna Ana Carolina de Oliveira Gusmão, solicitando que 
a disciplina Gerenciamento Costeiro (AZ072), concentrada, seja oferecida no início do 2º 
semestre, foi indeferido porque o calendário já havia sido definido......................................... 
 
Nada mais havendo a tratar, o Coordenador deu por encerrada a reunião, da qual eu, 
Claudia Terezinha Saldanha, lavrei a presente ata. 
  

 
 
 
 
 
 

Prof. Dr. Marcelo Renato Lamour 
Coordenador do CGO 
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ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE COLEGIADO DO ANO DE 2018 DO CURSO DE 
GRADUAÇÃO EM OCEANOGRAFIA DO CENTRO DE ESTUDOS DO MAR, REALIZADA NO DIA 

22 DE JUNHO DE 2018. 
 
Aos vinte e dois dias do mês de junho do ano de dois mil e dezoito, às 15:00h (quinze 
horas), foi convocada a reunião extraordinária do Colegiado do Curso de Graduação em 
Oceanografia do CEM/UFPR, pela Secretária do Curso Claudia Terezinha Saldanha. 
Manifestaram-se o Coordenador do Curso e Presidente do Colegiado Prof. Dr. Marcelo 
Renato Lamour e os professores doutores Henry Louis Spach, Marcelo Sandin Dourado, 
Carlos Alberto Borzone, Leonardo Sandrini Neto e Carlos Roberto Soares. Em pauta única: 
Aprovação da Avaliação de Desempenho em Estágio Probatório do Servidor Docente 
Maikon Di Domenico........................................................................................................... 
 
A Comissão Avaliadora de Desempenho em Estágio Probatório, composta pelos membros 
Eliane do Rocio Alberti Comparin, Eduardo Tadeu Bacalhau e Henry Louis Spach, atribuiu a 
nota máxima de 100, referente à terceira etapa de avaliação do Servidor Docente Maikon Di 
Domenico. A avaliação foi aprovada por unanimidade.............................................................. 
 
Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião, da qual eu, Claudia Terezinha 
Saldanha, lavrei a presente ata. 
  

 
 
 
 
 

Prof. Dr. Marcelo Renato Lamour 
Coordenador do CGO 
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ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE COLEGIADO DO ANO DE 2018 DO CURSO DE 
GRADUAÇÃO EM OCEANOGRAFIA DO CENTRO DE ESTUDOS DO MAR, REALIZADA NO DIA 

09 DE JULHO DE 2018. 
 
Aos nove dias do mês de julho do ano de dois mil e dezoito foi realizada a reunião 
extraordinária do Colegiado do Curso de Graduação em Oceanografia do CEM/UFPR. 
Manifestaram-se o Coordenador do Curso e Presidente do Colegiado Prof. Dr. Marcelo 
Renato Lamour e os professores doutores Henry Louis Spach, Marcelo Sandin Dourado, 
Carlos Alberto Borzone e Leonardo Sandrini Neto. Em pauta: 1) Solicitação de segundo 
trancamento de curso da aluna Ândrea Lemes Pereira (GRR20157776); 2) Solicitação de 
(nova) prorrogação de prazo para conclusão do curso da aluna Fabiola Kaviatkovski 
(GRR20112000); 3) Solicitação para cursar carga horária semanal inferior ao mínimo da 
aluna Giuliani Manfredini Battaiello (GRR20164773)............................................................... 
1º Item da Pauta: Aprovada por unanimidade........................................................................... 
2º Item da Pauta: Aprovada por unanimidade, sujeita a solicitação de pareceres ao Prof. Dr. 
Mauricio Almeida Noernberg, orientador da aluna, sobre o andamento do trabalho no 
decorrer do semestre....................................................................................................... 
3º Item da Pauta: Aprovada por unanimidade........................................................................... 
 
Nada mais havendo a tratar deu-se por encerrada a reunião, da qual eu, Claudia Terezinha 
Saldanha, lavrei a presente ata. 
  
 

 
 
 
 
 

Prof. Dr. Marcelo Renato Lamour 
Coordenador do CGO 

 



  

 

CURSO DE GRADUAÇÃO EM OCEANOGRAFIA 

Centro de Estudos do Mar 

Setor de Ciências da Terra 

Universidade Federal Do Paraná 
  

MEMÓRIA DA REUNIÃO COORDENAÇÃO-ALUNOS, DO CURSO DE OCEANOGRAFIA DO CEM, 

REALIZADA NO DIA 02/08/18 ÀS 10:30 HORAS, NA SALA ÁRTICO 

Presentes: Coordenador do Curso Prof. Marcelo Renato Lamour; entre os discentes: Larissa 

Almeida Da Silva Ferreira, Bryan Thomas Marcondes Bonatto, Tainah Maria De Souza Lunge, 

Nadia Folmann De Paula, Gabriela Kostrzewycz Pereira, Eduarda Helena Oliveira Jeremias, Ana 

Luiza Ramires De Carvalho, Jerry Adriany Chagas De Araujo, Vinicius Pereira Lino, Marcela Dos 

Santos Moni, Ana Barbara Teixeira Do Nascimento e Vitor Cesar Leite Reis; e a secretária do 

curso Claudia Terezinha Saldanha. 

Em pauta única: Transferência das disciplinas da Professora Adriana Rodrigues Perretti para a 

segunda parte do semestre...................................................................................................... 

A coordenação sugeriu a solução de transferir as disciplinas ministradas pela docente Adriana 

Rodrigues Perretti, RB307 – Introdução à Oceanografia Química e RB340 – Oceanografia 

Química, para a segunda parte do semestre (de 08/10 a 08/12/18), a fim de manter os alunos 

periodizados, evitando maiores transtornos. A referida docente mantem-se afastada das 

atividades por licença médica. A melhor opção mostrou-se a realocação das aulas da disciplina 

RB307 para as terças-feiras o dia todo (mantendo-se o horário original), e da RB340 para as 

segundas-feiras de manhã (08:30 as 12:30h) e às sextas-feiras à tarde (das 14:30 as 18:30h). A 

outra disciplina na qual a docente também ministra aulas (RB360 – Gases dissolvidos e 

acidificação) mantem-se na mesma data, por já estar alocada na segunda metade do semestre. 

Esta definição prioriza os alunos que se encontram periodizados por evitar conflito de horários 

entre as disciplinas do mesmo período. Após o acordo sobre esta solução estipulou-se que 

administrativamente a ação seria a exclusão da matrícula dos alunos nas referidas disciplinas, 

e a seguinte rematrícula automática na nova turma com novas datas e horários. Dessa 

maneira, criou-se a possibilidade dos alunos solicitarem matrículas em outras disciplinas de 

interesse dentro do período de ajustes. A discente Larissa Almeida Da Silva Ferreira ficou 

responsável pela entrega da lista de alunos interessados em novas matrículas (nas disciplinas 

Avaliação de Impactos Ambientais, Física I e Cálculo II).  Deixou-se claro que não seriam 

matriculados alunos com conflito de horário por sobreposição de disciplinas, nem que 

extrapolassem a carga horária máxima, e que na eventualidade desta ocorrência, e somente 

por este motivo, os alunos deveriam comparecer a Secretaria para o eventual ajuste de 

matrícula. Os alunos matriculados nas disciplinas originais foram avisados pelo e-mail 

cadastrado no sistema sobre o acordo. Essa solução foi adotada esperando a opção ótima, ou 

seja, o retorno da Profa. Adriana dentro deste semestre, o que resultaria no restabelecimento 

da normalidade das atividades sob a sua responsabilidade. Caso isso não venha a ocorrer, 

persistindo o afastamento, a coordenação informou que a Direção do Centro de Estudos do 

Mar dentro das suas atribuições, indicará outros docentes para cobrir a lacuna causada pela 

falta de professor para esta disciplina............................................................................................ 

Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada. 

 

 

Claudia Terezinha Saldanha 
Secretária do curso de Oceanografia 
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ATA DA IV REUNIÃO ORDINÁRIA DE COLEGIADO DO ANO DE 2018 DO CURSO DE 
GRADUAÇÃO EM OCEANOGRAFIA DO CENTRO DE ESTUDOS DO MAR, REALIZADA NO DIA 

09 DE AGOSTO DE 2018. 
 
Aos nove dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezoito, às 10:00h (dez horas), na Sala 
LOGeo do Centro de Estudos do Mar (UFPR), foi realizada a IV reunião ordinária do 
Colegiado do Curso de Graduação em Oceanografia do CEM/UFPR, presidida pelo Prof. Dr. 
Marcelo Renato Lamour. Estavam presentes os professores doutores Henry Louis Spach, 
Marcelo Sandin Dourado, Luiz Mafra Laureno Júnior, Carlos Alberto Borzone, a 
representante dos discentes Rafaela Venezian Guidio Pires da Silva e a secretária do curso 
Claudia Terezinha Saldanha. Em pauta: 1) Alterações das disciplinas sob a responsabilidade 
da Profa. Adriana Rodrigues Perretti; 2) Solicitações dos discentes para cursar carga 
horária semanal superior ao máximo; 3) Solicitações de quebra de pré-requisito; 4) 
Solicitações de Adiantamento de Conhecimento; 5) Assuntos gerais.................................... 
 
1º Item da Pauta: O Professor Marcelo Renato Lamour descreveu a situação atual relativa 
às disciplinas que deveriam ser ministradas pela Profa. Adriana Rodrigues Perretti na 
primeira etapa deste semestre: Introdução à Oceanografia Química (RB307), Oceanografia 
Química (RB340) e Gases dissolvidos e Acidificação (RB360). A referida docente mantem-se 
afastada das atividades por licença médica desde o dia 24 de fevereiro de 2018, situação 
que pode ser prorrogada por um período de até 2 anos. Devido a esse afastamento, no 
primeiro semestre de 2018 a disciplina RB307 havia sido transferida para o segundo 
semestre, a fim de manter os ingressos periodizados para o próximo ano. O Professor 
explicou que no dia 02/08 ocorreu uma reunião da Coordenação com os discentes 
interessados, para tratar deste assunto. Entre os presentes estavam: Larissa Almeida Da 
Silva Ferreira, Bryan Thomas Marcondes Bonatto, Tainah Maria De Souza Lunge, Nadia 
Folmann De Paula, Gabriela Kostrzewycz Pereira, Eduarda Helena Oliveira Jeremias, Ana 
Luiza Ramires De Carvalho, Jerry Adriany Chagas De Araujo, Vinicius Pereira Lino, Marcela 
Dos Santos Moni, Ana Barbara Teixeira Do Nascimento e Vitor Cesar Leite Reis. Nesta 
reunião foi acordada como solução temporária a transferência das mencionadas disciplinas 
para a segunda parte do semestre (de 08/10 a 08/12), em uma nova tentativa de manter os 
alunos periodizados, evitando maiores transtornos. A melhor opção mostrou-se a 
realocação das aulas da disciplina RB307 para as terças-feiras o dia todo (mantendo-se o 
horário original, das 09:30 às 12:30h e das 14:30 às 17:30h), e da RB340 para as segundas-
feiras de manhã (08:30 às 12:30h) e às sextas-feiras à tarde (das 14:30 às 18:30h). A outra 
disciplina na qual a docente também ministra aulas, RB360, manteve-se na mesma data por 
já estar alocada na segunda metade do semestre. Esta definição priorizou os alunos que se 
encontram periodizados, a fim de evitar conflito de horários entre as disciplinas do mesmo 
período. Após a proposta desta solução e o seguinte acordo, estipulou-se que, 
administrativamente, a ação seria a exclusão da matrícula dos alunos nas referidas 
disciplinas, e a seguinte rematrícula automática na nova turma com novas datas e horários. 
Dessa maneira, criou-se a possibilidade dos alunos solicitarem matrículas em outras 
disciplinas de interesse dentro do período de ajustes. A discente Larissa Almeida Da Silva 
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Ferreira ficou responsável pela entrega da lista de alunos interessados em novas matrículas 
(nas disciplinas Avaliação de Impactos Ambientais, Física I e Cálculo II). Deixou-se claro que 
não seriam matriculados alunos com conflito de horário por sobreposição de disciplinas, 
nem que extrapolassem a carga horária máxima, e que na eventualidade desta ocorrência, e 
somente por este motivo, os alunos deveriam comparecer à Secretaria para o eventual 
ajuste de matrícula. Os alunos matriculados nas disciplinas originais foram também avisados 
pelo e-mail cadastrado no sistema sobre o acordo. Essa solução foi adotada esperando a 
opção ótima, ou seja, o retorno da Profa. Adriana dentro deste semestre, o que resultaria 
no restabelecimento da normalidade das atividades sob a sua responsabilidade. O Prof. 
Lamour expôs ao Colegiado outras medidas que foram anteriormente estudadas pela 
Coordenação para resolver essa questão, como: a contratação de um substituto, 
inviabilizada a partir de 06/07 devido ao ano eleitoral; ou a convocação de um segundo 
colocado nos últimos concursos realizados para o Centro de Estudos do Mar (CEM), porém o 
docente aprovado já havia sido contratado como substituto no Departamento de Química.  
A atribuição de definir os docentes e suas disciplinas é de responsabilidade da Direção. 
Assim, a Direção solicitou ao Colegiado do Curso que consultasse a Profa. Adriana para que 
indicasse um substituto dentro do quadro de servidores do CEM, com um perfil adequado, 
que pudesse cumprir os requisitos necessários à disciplina. Também solicitou que fosse 
elaborado um documento do Colegiado à Direção elencando esses professores, que 
posteriormente seriam consultados sobre a possibilidade de ministrar as disciplinas, mesmo 
que de maneira colegiada. A Profa. Adriana foi consultada e respondeu à Coordenação que 
qualquer profissional com conhecimento em Oceanografia e um pouco de estudo sobre o 
assunto poderia assumir a disciplina. O Colegiado então propôs que fosse elaborada uma 
lista com todos os docentes do Curso de Oceanografia, em ordem alfabética, constando as 
áreas de formação, e em seguida priorizados da seguinte maneira: 1) profissionais 
oceanógrafos; 2) com mestrado ou doutorado na área; e 3) demais docentes. Comentou-se 
que categorizar desta maneira tornaria a escolha tendenciosa para a Direção, e lembrou-se 
que esta não é uma atribuição do Colegiado. O Prof. Borzone sugeriu que a disciplina 
deveria ser colegiada, e que a lista dos docentes deveria ser elaborada neste sentido; ou 
então, para não haver indução na escolha, que todos os professores do CEM deveriam 
constar na lista, de maneira imparcial. O Prof. Lamour reiterou que provavelmente o critério 
para a escolha do docente pela Direção seria a carga horária semanal, e também que a 
mesma não teria aptidão para escolher os docentes mais adequados ao escopo da 
disciplina. Devido a essa divergência de opiniões foi votada qual seria a melhor solução a ser 
proposta à Direção: 1) um rol de docentes definido (de maneira colegiada); 2) um rol 
constando todos os professores do CEM, criterizado; 3) não oferecer a disciplina pela falta 
de docente, deixando sob responsabilidade da Universidade Federal do Paraná (UFPR), à 
nível institucional, resolver esta questão. Por unanimidade o Colegiado concordou que a 
melhor decisão é: esperar o retorno da Profa. Adriana até o dia 28 de setembro (prazo 
posterior à perícia que definirá se ela estará apta a reassumir essas aulas), e caso a mesma 
não retorne, a transferência das disciplinas para o ano que vem. Dessa maneira, se a 
situação se prorrogar até lá, poderá ser contratado um professor substituto. Foi de acordo 
do Colegiado que o prejuízo de fazer esta transferência é menor do que indicar outro 
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profissional que não esteja capacitado para ministrar as disciplinas, critério que deve ser 
levado em consideração para manter a qualidade do curso. Além disso, foi consenso do 
Colegiado que a própria Direção deverá exigir um posicionamento da UFPR sobre esta 
questão, já que os demais profissionais não deverão ser responsabilizados nem 
sobrecarregados pela eventual falta de professores dentro do quadro da universidade. Um 
ofício será elaborado e enviado à Direção, constando essas sugestões..................................... 
2º Item da Pauta: Solicitação de Carga Horária Semestral Superior ao máximo da aluna Ulli 
Carolina Vieira de Lima (GRR20164771) para a disciplina Avaliação de Impactos Ambientais 
(RB350) foi deferida; do aluno Bryan Thomas Marcondes Bonatto (GRR20167419) para 
Avaliação de Impactos Ambientais (RB350) foi deferida; do aluno Vitor César Leite Reis 
(GRR20165496) para Física I (CEM106) foi deferida; da aluna Larissa Almeida da Silva 
Ferreira (GRR20166664) para Interação Oceano-Atmosfera (RB387) e Avaliação de Impactos 
Ambientais (RB350) foi deferida; do aluno Lucas Neves Videira (GRR20140085) para 
Sedimentologia (RB236), Gerenciamento Costeiro (AZ072), Geologia para Ciências do Mar 
(GC140) e Ondas e Marés (RB228) foi deferida parcialmente, mediante a apresentação de 
uma carta do Professor Orientador do Estágio e/ou TCC até o dia 15/08, na qual conste a 
ciência e autorização sobre o total de horas a serem cursadas neste semestre, citando a 
viabilidade de executar os projetos de maneira adequada, mesmo com a carga horária 
excedida; da aluna Marcela dos Santos Moni (GRR20164767) para Sedimentologia (RB343), 
Interação Oceano Atmosfera (RB387) e Avaliação de Impactos Ambientais (RB350) foi 
deferida; da aluna Camila Karoline Santos (GRR20158782) para Avaliação de Impactos 
Ambientais (RB350) foi deferida; da aluna Ingrid Ellissa Kasprzak (GRR20176749) para 
Ecotoxicologia (RB354) foi deferida; do aluno Plínio Sasso Grobberio Pinheiro 
(GRR20141094) para Física para Oceanografia (RB211) foi deferida parcialmente mediante a 
apresentação de uma grade horária, até 15/08, mostrando todas as disciplinas nas quais 
está matriculado, e que nenhuma delas terá conflito de horário ao longo do semestre. 
Havendo conflito é decisão do Colegiado que o discente deve priorizar Física para 
Oceanografia, cancelando outras disciplinas............................................................................. 
3º Item da Pauta: Solicitação de Quebra de Pré-Requisito do aluno Thomaz Bosquetto 
Matoso (GRR20155178) para Oceanografia Costeira (RB344) e da aluna Larissa Almeida da 
Silva Ferreira (GRR20166664) para Oceanografia Física Descritiva (RB332) foram indeferidas 
por não atender o Art. 1º da Resolução 001/2018 do Colegiado do CGO; do aluno Jerry 
Adriany Chagas de Araújo (GRR20166661) para Oceanografia Costeira (RB344) foi indeferida 
parcialmente pela Resolução 001/2018, pois é de entendimento do Colegiado que o aluno 
deve priorizar a disciplina pré-requisito, Física I, na qual o discente já está matriculado.......... 
4º Item da Pauta: Solicitação de Adiantamento de Conhecimento do aluno Silvio Luiz 
Ferreira (GRR20134314) para Oficina de Pesquisa II (RB222) foi deferido pelo Colegiado, e 
será encaminhado ao Professor Responsável; do aluno Heitor Sunhog Orsi (GRR20124464) 
para Ondas e Marés (RB228) foi indeferida, pois o Colegiado entende que não há 
fundamentação suficiente para a solicitação, conforme Resolução 32/13 - CEPE, da Seção IV, 
Art. 14; da aluna Lirian Juraczky (GRR20140083) para Oficina de Pesquisa III (RB337) foi 
indeferida de acordo com a Resolução 37/97 da CEPE, Art. 52, que versa "[...] somente 
poderão freqüentar aulas de determinada disciplina e turma os alunos que constem do 



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 

respectivo Diário de Classe, bem como aqueles que possuam atestado da coordenação do 
curso ou do DAA indicando problema relativo ao cadastramento da sua matrícula [...]"; do 
aluno Plínio Sasso Grobberio Pinheiro (GRR20141094) para Oficina de Pesquisa I (RB209) foi 
indeferido, o Colegiado entende que não há fundamentação suficiente relacionada ao 
escopo da disciplina; do aluno Lucas Neves Videira (GRR20140085) para Bioquímica (RB217) 
e Diversidade Biológica II (RB218) foram indeferidas, o Colegiado entende que a 
fundamentação é insuficiente, pois de acordo com o requerimento apresentado o discente 
não foi aprovado nas disciplinas em questão............................................................................. 
5º Item da Pauta: O Prof. Marcelo Renato Lamour relatou ao Colegiado as novidades sobre 
o Laboratório de Ensino Flutuante (LEF). A disciplina optativa Instrumentação Oceanográfica 
II (RB368), que estava baseada na vinda do navio, está inviabilizada até o retorno da maior 
parte da turma, embarcada no navio da Marinha até 17/08. A previsão atual é que o navio 
do LEF chegue somente no mês de dezembro à UFPR, data muito posterior à prevista 
inicialmente; além disso, há o problema da definição do grupo de professores que 
embarcará junto aos alunos, pois nessa época estão todos, docentes e discentes, 
atribulados com o fim do semestre. Tendo em vista esses problemas, a disciplina está ainda 
sem definição. As demais universidades querem criar uma ementa única para a disciplina 
relacionada ao navio, uma integralização para que todos os alunos tenham a mesma 
experiência. Porém, a única que usou o navio até agora foi a Universidade Federal do Rio 
Grande (FURG). Também falta posicionamento da FURG sobre o seguro, que no momento é 
de responsabilidade dos professores. O Prof. Lamour comentou a possibilidade de 
aproveitar a experiência embarcada dos alunos que retornarem do navio da Marinha, 
oferecendo na própria disciplina RB368 um ciclo de palestras e troca de experiência com os 
demais discentes. O Prof. mencionou que expôs esta situação em sala de aula aos alunos 
matriculados, e com a compreensão e colaboração dos mesmos, aguarda uma posição 
definitiva sobre o navio. Futuramente, haverá novas discussões para decidir se a disciplina 
será mantida ou se haverá a tentativa de outras parcerias externas para viabilizar o 
embarque.................................................................................................................................... 
 
Nada mais havendo a tratar deu-se por encerrada a reunião, da qual eu, Claudia Terezinha 
Saldanha, lavrei a presente ata. 
  
 

 
 
 
 
 

Prof. Dr. Marcelo Renato Lamour 
Coordenador do CGO 
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ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE COLEGIADO DO ANO DE 2018 DO CURSO DE GRADUAÇÃO 
EM OCEANOGRAFIA DO CENTRO DE ESTUDOS DO MAR, REALIZADA NO DIA 05 DE SETEMBRO DE 

2018. 
 
Aos cinco dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezoito foi realizada a reunião 
extraordinária do Colegiado do Curso de Graduação em Oceanografia do CEM/UFPR. 
Manifestaram-se o Coordenador do Curso e Presidente do Colegiado Prof. Dr. Marcelo Renato 
Lamour e os professores doutores Carlos Alberto Borzone, Marcelo Sandin Dourado, Carlos Roberto 
Soares e Leonardo Sandrini Neto. Em pauta: 1) Aprovação da proposta do Fundo de 
Desenvolvimento Acadêmico (FDA) 2018 do Curso de Graduação em Oceanografia; 2) Solicitação 
da aluna Bárbara Henning Silva para nova extensão de prazo para a conclusão do curso; 3) 
Ausência e substituição temporária do Coordenador de Curso em decorrência das férias............... 
 
1º Item da Pauta: O Professor Marcelo Renato Lamour apresentou a planilha contendo a proposta 
"Aquisição de materiais fundamentais para os laboratórios didáticos do Curso de Graduação de 
Bacharelado em Oceanografia do Centro de Estudos do Mar” relativa ao FDA 2018. A proposta 
integral foi elaborada após o recebimento de 4 solicitações dos docentes e totalizou um valor de 
R$19.987,49, para demanda de Fluxo Contínuo, Tipo B. O documento foi aprovado por 
unanimidade............................................................................................................................. 
2º Item da Pauta: O NAA encaminhou o processo Nº 23075.208423/2017-54 de prorrogação do 
prazo de conclusão de curso da aluna Bárbara Henning Silva à Coordenação no dia 17/08/18. A 
Secretaria então enviou e-mail à discente estipulando um prazo para que a mesma se manifestasse 
quanto ao desenvolvimento das atividades acadêmicas no segundo semestre de 2018. A aluna, que 
estava com prazo prorrogado até o final do primeiro semestre, não havia mais entrado em contato 
com a Coordenação, inclusive com o seu orientador Prof. Dr. Marcelo Sandin Dourado. Para a 
integralização do Curso restam as disciplinas de Estágio Acadêmico e Trabalho de Conclusão de 
Curso. A discente respondeu por e-mail dentro do prazo, manifestando o interesse de prosseguir 
com a graduação durante este semestre para a finalização do curso. Foi anexado o e-mail de 
solicitação/justificativa e o atestado médico apresentados ao processo. Também foi solicitada uma 
carta de ciência e aceite da nova prorrogação do prazo ao Professor Orientador, que 
posteriormente foi anexada ao processo. A nova solicitação de extensão de prazo foi avaliada pelos 
membros do Colegiado e aprovada por unanimidade.......................................................................... 
3º Item da Pauta: O Prof. Marcelo Renato Lamour informou que estará ausente de suas funções 
entre os dias 10 e 24 do corrente por motivo de férias. Neste período, as respectivas atribuições 
serão cumpridas pelo decano titular do Colegiado, Prof. Dr. Carlos Alberto Borzone........................... 
 
Nada mais havendo a tratar deu-se por encerrada a reunião, da qual eu, Claudia Terezinha 
Saldanha, lavrei a presente ata. 
  

 
 

Prof. Dr. Marcelo Renato Lamour 
Coordenador do CGO 
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ATA DA V REUNIÃO ORDINÁRIA DE COLEGIADO DO ANO DE 2018 DO CURSO DE 
GRADUAÇÃO EM OCEANOGRAFIA DO CENTRO DE ESTUDOS DO MAR, REALIZADA NO DIA 

27 DE SETEMBRO DE 2018. 
 
Aos vinte e sete dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezoito, às 10:00h (dez 
horas), na Sala LOGeo do Centro de Estudos do Mar (UFPR), foi realizada a V reunião 
ordinária do Colegiado do Curso de Graduação em Oceanografia do CEM/UFPR, presidida 
pelo Prof. Dr. Marcelo Renato Lamour. Estavam presentes os professores doutores Henry 
Louis Spach, Marcelo Sandin Dourado, Carlos Roberto Soares, Leonardo Sandrini Neto, a 
representante dos discentes Gabriella Terra Segantini e a secretária do curso Claudia 
Terezinha Saldanha. Em pauta: 1) Solicitação de mudança de projeto/orientador de TCC 
das alunas Mariana Aguirre Nunes e Aika Silveira Miura; 2) Solicitação do aluno Matheus 
Hammerschmidt Luchese; 3) Solicitação da aluna Nykolle Gregoris para cursar o 2º 
semestre com diferenciação no controle de presença por condição médica específica; 4) 
Solicitações de alunos para cursar carga horária superior ao máximo; 5) Solicitação da 
Profa. Renata Hanae Nagai de mudança de semestre da disciplina História Geológica da 
Vida e Paleoceanografia (RB362); 6) Segundo trancamento do aluno Felipe Martins da 
Silva Ricardo; 7) Recurso da aluna Lirian Juraczky quanto à disciplina Oficina de Pesquisa 
III; 8) Assuntos diversos....................................................................................................... 
 
1º Item da Pauta: Solicitações de ambas as alunas deferidas.................................................... 
2º Item da Pauta: O aluno solicitou que os créditos atribuídos à disciplina GA601 – 
Cartografia Geral, cursada em 2016, sejam validados como disciplina optativa. O aluno 
cursou e foi aprovado, porém a disciplina não foi aproveitada devido à mudança curricular 
que não atribuiu adaptação para o código. Assim, não é possível atribuir adaptação direta, 
já que a disciplina não faz parte do rol do currículo 2016. Determina-se que o aluno realize a 
matrícula na disciplina Cartografia, com código optativo no curso de Oceanografia, que será 
ofertada no 1º semestre de 2019 pelo curso de Engenharia Ambiental e Sanitária.................. 
3º Item da Pauta: O colegiado entende que não tem capacidade para avaliar o caso. A 
Resolução 37/97 da CEPE, no seu Artigo 80, não permite o abono de faltas. Determina-se 
ainda que a situação seja repassada à servidora técnica Mayara Juliana Paes, psicóloga da 
PRAE presente no campus, para que a mesma encaminhe o caso para o departamento 
competente dentro da Universidade.......................................................................................... 
4º Item da Pauta: Solicitações dos alunos Kaianan Mauê Santos Rosa (GRR20165695), 
Tainah Maria de Souza Lunge (GRR20164765) e Rodolfo Valentim Júnior (GRR20164778) 
para cursar a disciplina RB350 – Avaliação de Impactos Ambientais, que excede a carga 
horária semanal máxima. O pedido foi apreciado tardiamente pelo Colegiado devido à 
realocação das disciplinas da Profa. Adriana Perretti para a segunda metade do semestre, 
que permitiram aos alunos se matricular em outras disciplinas nos horários vagos. O pedido 
foi deferido................................................................................................................................. 
5º Item da Pauta: O fato da disciplina estar inserida no núcleo de ênfase caracteriza a não 
obrigatoriedade da sua oferta. Desta maneira, foi aprovada a não oferta da disciplina no 1º 
semestre de 2019, que seria a primeira vez deste código para o currículo 2016....................... 
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6º Item da Pauta: Devido ao motivo apresentado pelo aluno o trancamento foi deferido 
pelo Colegiado por unanimidade................................................................................................ 
7º Item da Pauta: O pedido de recurso da aluna Lirian Juraczky (GRR20140083) para Oficina 
de Pesquisa III (RB337) foi indeferido de acordo com a Resolução 37/97 da CEPE, Art. 52, 
que versa "[...] somente poderão freqüentar aulas de determinada disciplina e turma os 
alunos que constem do respectivo Diário de Classe, bem como aqueles que possuam 
atestado da coordenação do curso ou do DAA indicando problema relativo ao 
cadastramento da sua matrícula [...]". Foi averiguado que não houve solicitação de 
matrícula nesta disciplina em 2016. Além disso, o Colegiado não compactua com situação 
irregular, na qual eventualmente ocorra a participação do aluno em disciplinas sem estar 
devidamente matriculado, conforme determina a Resolução.................................................. 
8º Item da Pauta: O Prof. Marcelo Renato Lamour relatou ao Colegiado o desenvolvimento 
da situação relativa às disciplinas sob responsabilidade da Profa. Adriana Perretti. No dia 
04/10/18 encerra-se a licença, e em seguida haverá nova perícia que definirá se a docente 
retornará às atividades. Confirmou-se que, havendo prorrogação da licença, haverá o 
cancelamento das disciplinas RB307, RB340 e RB360 neste semestre, e se iniciarão os 
trâmites para a contratação de substituto para o 1º semestre de 2019, conforme havia sido 
relatado no processo Nº 23075.046358/2018-48. A seguir, foi comunicada aos demais 
professores a denúncia anônima que foi enviada a vários remetentes externos e internos à 
UFPR, recebida pela Direção do CEM no dia 24/09/18. O Prof. Lamour iniciou então o 
assunto seguinte, informando aos membros que a Direção do CEM solicitou um 
posicionamento do Colegiado do Curso de Graduação em Oceanografia quanto à 
Setorização do Centro de Estudos do Mar. Após discussão, acordou-se entre os docentes 
que não é possível a tomada de decisão neste momento, pois a documentação que consta 
no processo administrativo está defasada e não é compatível com o cenário atual. Desta 
maneira, o documento não fornece argumentos que permitam um posicionamento 
adequado. Além disso, o Colegiado sugere que antes do assunto ser pautado em Plenária, 
seja realizada uma discussão interna entre todos os docentes, fornecendo mais 
informações, para que gere debates e, consequentemente, opiniões mais embasadas 
dentro de todo o campus........................................................................................................... 
 
Nada mais havendo a tratar deu-se por encerrada a reunião, da qual eu, Claudia Terezinha 
Saldanha, lavrei a presente ata. 
  
 

 
 
 

Prof. Dr. Marcelo Renato Lamour 
Coordenador do CGO 
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ATA DA VI REUNIÃO ORDINÁRIA DE COLEGIADO DO ANO DE 2018 DO CURSO DE 

GRADUAÇÃO EM OCEANOGRAFIA DO CENTRO DE ESTUDOS DO MAR, REALIZADA NO DIA 
27 DE NOVEMBRO DE 2018. 

 
Aos vinte e sete dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezoito, às 14:00h (quatorze 
horas), na Sala LOGeo do Centro de Estudos do Mar (UFPR), foi realizada a VI reunião 
ordinária do Colegiado do Curso de Graduação em Oceanografia do CEM/UFPR, presidida 
pelo Prof. Dr. Marcelo Renato Lamour. Estavam presentes os professores doutores Carlos 
Roberto Soares, Henry Louis Spach, Maikon Di Domenico e Leonardo Sandrini Neto, a 
representante dos discentes Rafaela Venezian Guidio Pires da Silva e a secretária do curso 
Claudia Terezinha Saldanha. Em pauta: 1) Aprovação das atas anteriores; 2) Solicitação de 
equivalência do aluno Marcus Vinícius Nethson Nuernberg; 3) Solicitações de 
coorientação ou orientação principal externa para as defesas de monografia do 2º 
semestre de 2018; 4) Pedidos de extensão de prazo para a conclusão do curso; 5) 
Solicitação de apresentação da monografia em data diferenciada; 6) Aprovação das 
Resoluções 002 e 003 da CGO; 7) Convocação de processo seletivo de docente substituto 
da Profa. Dra. Adriana Rodrigues Perretti; 8) Relato do Fórum dos Coordenadores; 9) 
Laboratório de Ensino Flutuante; 10) Aulas de Campo; 11) Assuntos diversos .................. 
 
1º Item da Pauta: Aprovadas por unanimidade......................................................................... 
2º Item da Pauta: O aluno Marcus Vinícius Nethson Nuernberg, GRR20133262, solicitou que 
os créditos atribuídos à disciplina “Geographical research methods and mapping”, cursada 
durante o intercâmbio, fossem considerados equivalentes a alguma disciplina optativa do 
currículo do curso. A mobilidade acadêmica para a Irlanda foi realizada entre junho de 2015 
e junho de 2016. O pedido foi indeferido pelo Colegiado, pois de acordo com a Instrução 
Normativa Nº01/14 – PROGRAD só é possível solicitar equivalência em dois momentos: por 
ocasião do ingresso na UFPR ou, quando for o caso, logo após o retorno de intercâmbio. Em 
seu Art. 4º, §4º, “A solicitação de equivalência de disciplinas deverá ser protocolada uma 
única vez por ocasião do retorno de intercâmbio [...]”........................................................ 
3º Item da Pauta: Foram apresentados ao Colegiado os documentos de solicitação de 
orientação externa dos TCCs, encaminhados pelos professores do CEM, conforme se segue: 
da aluna Ana Carolina de Oliveira Gusmão (GRR20141557) pela Profa. Dra. Camila Negrão 
Signori, coorientação da Profa. Dra. Hedda Elisabeth Kolm; do aluno Heitor Sunhog Orsi 
(GRR20124464) pela Dra. Juliana Rechetelo, do aluno Eber Augusto Brandl Deina 
(GRR20128864) pela MSc. Maíra Gnoatto Afonso e do aluno Yuri Gerke (GRR20136221) pelo 
Dr. André Pereira Cattani, todos com coorientação do Prof. Dr. Henry Louis Spach; da aluna 
Mariana Aguirre Nunes (GRR20141150) pelo Dr. Arthur Antônio Machado, coorientação do 
Prof. Dr. Maurício de Almeida Noernberg; do aluno Lucas Neves Videira (GRR20140085) 
pela Dra. Carolina Arruda de Oliveira Freire, coorientação do Prof. Dr. Leonardo Sandrini 
Neto; e, coorientação externa da aluna Luana Borato (GRR20141352) pela Dra. Daiane 
Gracieli Faller, orientação do Prof. Dr. Eduardo Marone. As solicitações de orientação e 
coorientação externa foram aceitas pelos membros do Colegiado, como previsto no PPC do 
Currículo versão 2013, situação na qual se enquadram todos os alunos citados acima............  
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4º Item da Pauta: Foi exposto ao Colegiado o pedido de extensão de prazo para a conclusão 
do curso da aluna Luiza Oliveira Pellegrin, GRR20128874, relativo ao processo SEI nº 

23075.064722/2018-51. Após análise, o pedido foi deferido parcialmente pelo Colegiado. A 
aluna solicitou a prorrogação por um ano, devido à oferta de algumas disciplinas serem 
apenas no 2º semestre. O Colegiado deferiu a prorrogação pelo 1º semestre de 2019, 
ficando a aprovação da extensão do prazo para o 2º semestre condicionada ao desempenho 
da aluna na primeira etapa. Em seguida foi analisado o pedido de extensão de prazo da 
aluna Allana Nunes de Souza, GRR20124462, relativo ao processo SEI nº 
23075.064720/2018-62. O pedido foi deferido por unanimidade pelo Colegiado, sendo 
concedido o período de um semestre para integralização curricular da aluna......................... 
5º Item da Pauta: A aluna Talita Vanderléia Vieira Batista, GRR20144515, requereu 
autorização do Colegiado para apresentar a sua monografia em data diferenciada. O 
período estipulado pela Coordenação do Curso para as defesas de TCC é de 26/11 a 
07/12/18, e a aluna solicitou que pudesse defender no dia 19/12. A justificativa é devido a 
um erro recentemente observado em seus dados, juntamente com o seu orientador, 
alegando ser impossível a correção do trabalho a tempo de cumprir o calendário estipulado. 
O pedido foi deferido por unanimidade............................................................................ 
6º Item da Pauta: Foram discutidas pelos membros do Colegiado as Resoluções 002 e 003 
do CGO, que tratam respectivamente sobre a entrega do TCC em formato de artigo 
científico e sobre o acompanhamento dos TCCs pelo Colegiado e Oficina de Pesquisa IV. A 
partir das sugestões dos membros as Resoluções foram retificadas, sendo então ambas 
aprovadas................................................................................................................................... 
7º Item da Pauta: O Prof. Lamour informou que será aberto processo seletivo para docente 
substituto, que ocupará o código de vaga da Profa. Adriana, enquanto esta permanecer 
afastada. Ficou estipulado entre os membros que os pontos do programa do processe serão 
os mesmos utilizados no concurso passado, e que deverá constar no edital que a vaga é 
explicitamente para ministrar as disciplinas de Introdução à Oceanografia Química e 
Oceanografia Química, atuais demandas do curso de Oceanografia. Também, que não serão 
aceitos perfis de profissionais que não tenham a formação adequada e não estejam 
dispostos a atuar na área determinada............................................................................. 
8º Item da Pauta: O Prof. Marcelo Renato Lamour relatou ao Colegiado os principais 
assuntos abordados no XVII Fórum dos Coordenadores, realizado no Rio Grande do Sul 
entre 23 e 26 de outubro. Entre outros temas, foi discutida a evasão, a concorrência e a 
redução geral da procura pelo curso, observada na maioria dos Cursos de Oceanografia no 
Brasil. O Prof. explicou ao Colegiado que a Coordenação já está averiguando a desistência 
no nosso curso nos últimos anos. Foi elaborada uma planilha com os desistentes, que foi 
enviada aos representantes de turma, e estes questionarão aos colegas que ainda tiverem 
contato qual o principal motivo dessa decisão. O Prof. questionou quais seriam os prováveis 
motivos da desistência e, de acordo com o que é observado, o Colegiado  
elencou os seguintes motivos: 1) alguns alunos acham que o curso têm muito cálculo; 2) 
outros que têm pouco cálculo; e 3) alguns não gostam do lugar (Pontal do Paraná). O Prof. 
Lamour comentou que também houve discussão sobre a importância da matemática na 
Oceanografia no Fórum, que foi defendida pelos coordenadores. O Prof. Maikon lembrou 
também da falta de infraestrutura da própria Universidade, que é defasada em relação a 
outros campi da UFPR. A representante Rafaela relatou a falta de interesse dos próprios 
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alunos de se envolverem com as atividades e, também, a falta de comprometimento de 
alguns professores. O Prof. Lamour a questionou sobre a opinião, em geral, dos alunos em 
relação às disciplinas de cálculo, e a aluna respondeu que muitos alunos não enxergam a 
aplicação direta na Oceanografia. O Prof. Lamour disse que foi questionado no Fórum o 
porquê da área social do nosso curso ser tão grande. Foi consenso do Colegiado que o curso 
necessita de uma nova reforma...................................................................................... 
9º Item da Pauta: O Prof. Lamour relatou que a FURG disponibilizaria o navio do 
Laboratório de Ensino Flutuante para a UFPR na 2º semana de dezembro, e que a oferta não 
foi aceita, já que o navio não seria devidamente aproveitado fora do período letivo. A UFSC 
e a UNIVALI receberão o navio, para uma saída cada uma. Foi reiterado que ainda não há 
seguro de acidentes, e o Prof. Lamour solicitará novamente à PROGRAD. Além disso, o 
segundo navio foi entregue na Universidade Federal do Maranhão, depositado no Instituto 
do Mar. O Prof. Lamour disse que em teoria o navio virá em junho de 2019, e que a UFPR 
seria o último ponto subindo à costa, mas que ainda não está funcional por falta de 
equipamentos.................................................................................................................. 
10º Item da Pauta: Foi discutido pelo Colegiado o pedido da Seção Orçamentária para a 
previsão das aulas de campo nos próximos dois anos. O Prof. Lamour comentou que é o 
novo representante do CEM na Comissão das Aulas de Campo, e que as aulas permanecem 
sem o seguro de acidentes. Em seguida foram relatados e discutidos os problemas com o 
transporte para as saídas de campo devido à indisponibilidade de veículos pela CENTRAN, 
mesmo com agendamentos antecipados, e o decorrente prejuízo acadêmico aos alunos....... 
11º Item da Pauta: Foi comentada entre os membros do Colegiado a situação das 
disciplinas do Currículo 2013 que estão em processo de extinção. O Prof. Lamour esclareceu 
que não há resolução que exija a oferta recorrente dessas disciplinas. Foi exemplificado o 
caso do aluno que solicitou a oferta esporádica da disciplina na Coordenação e 
posteriormente não se comprometeu quando o pedido foi atendido. Os membros do 
Colegiado acordaram que a partir de agora só serão considerados pedidos de abertura de 
turmas especiais que sejam encaminhados à Coordenação diretamente pelo Centro 
Acadêmico (CAMAR), e não mais de forma individual. Em seguida os docentes discutiram a 
inclusão da 2ª fase de matemática no vestibular para o curso. O pedido havia sido enviado 
ao CEPE, conforme decisão do Colegiado de outubro de 2017. O requerimento estava 
embasado no alto índice de reprovação dos alunos do curso nas disciplinas de exatas. O 
Prof. Lamour repassou aos demais docentes que o pedido foi negado pelo CEPE, que alegou 
não existir comprovação que a inclusão da prova específica auxilie no preparo dos alunos 
para a Universidade. A aluna Rafaela relatou que os estudantes foram procurados por 
representantes do CEPE, que pesquisaram quanto à opinião da inclusão da prova. De acordo 
com ela a maioria dos graduandos respondeu não achar interessante. Diante desse 
posicionamento os membros do Colegiado apoiaram os discentes, decidindo pelo não 
prosseguimento do processo de inclusão da 2ª fase. Então, foi sugerida como medida para 
aumentar o índice de aprovações o direcionamento dos estudantes do Curso de 
Licenciatura em Ciências Exatas para monitoria, aulas de reforço, etc.. Essa seria uma 
alternativa que poderia beneficiar aos dois cursos, pois também permitiria aos graduandos 
de Exatas a oportunidade de completar as horas em sala de aula e/ou atividades de 
extensão..................................................................................................................... 
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Nada mais havendo a tratar deu-se por encerrada a reunião, da qual eu, Claudia Terezinha 
Saldanha, lavrei a presente ata. 
  
 

 
 

Prof. Dr. Marcelo Renato Lamour 
Coordenador do CGO 
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ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE COLEGIADO DO ANO DE 2018 DO CURSO DE GRADUAÇÃO 
EM OCEANOGRAFIA DO CENTRO DE ESTUDOS DO MAR, REALIZADA NO DIA 11 DE DEZEMBRO DE 

2018. 
 
Aos onze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezoito foi realizada reunião extraordinária 
do Colegiado do Curso de Graduação em Oceanografia do CEM/UFPR. Manifestaram-se o 
Coordenador do Curso e Presidente do Colegiado Prof. Dr. Marcelo Renato Lamour e os professores 
doutores Maikon Di Domenico, Marcelo Sandin Dourado e Leonardo Sandrini Neto. Em pauta: 1) 
Pedido de extensão de prazo para a conclusão do curso do aluno Heitor Sunhog Orsi; 2) Pedido de 
extensão de prazo para a conclusão do curso do aluno Luiz Fellipe Correa Dias; 3) Pedido de 
oferta de disciplina em Período Especial......................................................................................... 
 
1º Item da Pauta: Foram expostos o pedido e a justificativa do aluno Heitor Sunhog Orsi, 
GRR20124464, para a prorrogação do prazo de integralização do curso. O aluno solicitou o período 
de um ano para concluir os créditos. O pedido foi analisado e deferido pelos membros do 
Colegiado................................................................................................................................................ 
2º Item da Pauta: Foram expostos o pedido e a justificativa do aluno Luiz Fellipe Correa Dias, 
GRR20128887, para a prorrogação do prazo de integralização do curso. O aluno solicitou o período 
de um ano para concluir os créditos. O pedido foi analisado e deferido parcialmente pelos membros 
do Colegiado. Foi concedido o período de prorrogação de um semestre, sendo a prorrogação do 
segundo semestre condicionada ao desempenho na primeira etapa. Também se sugere que o aluno 
realize exame de aproveitamento de conhecimento para a disciplina RB224 Interação Oceano-
atmosfera no primeiro semestre de 2019. Este pedido é devido ao aluno ser o único a não vencer 
esta disciplina do currículo 2013............................................................................................................. 
3º Item da Pauta: O aluno Marcus Vinicius Nethson Nuernberg, GRR20133262, solicitou ao 
Colegiado que a disciplina optativa RB265 Ictioplâncton, do currículo versão 2013, seja ofertada de 
forma concentrada em período especial, durante as férias, antes do 1º semestre regular de 2019. O 
aluno forneceu à Secretaria uma lista de interessados em cursar a disciplina, e o docente 
responsável, Prof. Dr. Henry Louis Spach, aceitou oferecê-la. Os membros do colegiado deferiram o 
pedido, e então será aberto processo no SEI solicitando a oferta ao NAA............................................. 
 
Nada mais havendo a tratar deu-se por encerrada a reunião, da qual eu, Claudia Terezinha 
Saldanha, lavrei a presente ata. 
  

 
 
 
 

Prof. Dr. Marcelo Renato Lamour 
Coordenador do CGO 


