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1 APRESENTAÇÃO E JUSTIFICATIVA 

O Curso de Graduação em Oceanografia completou 12 anos de existência 

e formará sua 9ª Turma em abril de 2013. Criado em 2000 como Curso de 

Graduação em Ciências do Mar, sofreu modificações em seu projeto pedagógico e 

passou a funcionar como Oceanografia desde 2006, quando foi aprovada sua 

primeira reformulação curricular, elaborada sob a Coordenação do Prof. Dr. 

Maurício Noernberg, e implantada na Coordenação do Prof. Dr. Maurício 

Camargo.  

Nos quatro anos de Coordenação do Prof. Maurício Camargo (2006-2010), 

foram evidenciados êxitos e problemas inerentes ao processo de mudança 

curricular. Concomitantemente, a Universidade passou por mudanças 

significativas, especialmente no que concerne à expansão do número de vagas e 

das formas de acesso aos cursos. O Centro de Estudos do Mar, por sua vez, teve 

a aprovação de um novo Curso de Graduação – o Curso Tecnológico em 

Aquicultura – assim como da Pós-Graduação em Sistemas Costeiros e Oceânicos, 

oportunizando a diversificação de linhas de pesquisa nas Ciências do Mar, bem 

como recebendo aportes em sua infra-estrutura física e recursos humanos. 

Frente a esta realidade e suas novas demandas, tornou-se inevitável a 

tarefa de repensar a concepção de formação profissional e o modelo atual de 

ensino para o atendimento das necessidades sociais e tecnológicas na área da 

Oceanografia.  

Dessa forma, a atual Coordenação propôs, no início sua gestão (Fevereiro 

de 2010), a elaboração conjunta com o grupo de Professores do Curso, através de 

Oficinas Pedagógicas regulares, de uma nova proposta curricular, a ser avaliada 

pelos órgãos competentes e implantada a partir do 1º Semestre de 2013.  

A reformulação do currículo de Oceanografia despertou reflexões para além 

da adequação de carga horária. Em conformidade com o Artigo 2º da Resolução 

Nº 30/90 do CEPE, compreendeu um processo amplo de reestudo sobre a 

organização curricular em vigência, com proposta de mudança no eixo de 

formação do acadêmico.  
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O resultado do esforço desta equipe de docentes pode ser percebido nas 

inovações da nova proposta, que traz alterações não somente no elenco de 

disciplinas e sua periodização, mas, principalmente, na flexibilização curricular do 

Curso. Ao concebê-lo sem as Habilitações em Pesquisa Oceanográfica e Gestão 

Ambiental Costeira, como no Projeto Pedagógico atualmente em vigência, espera-

se oportunizar aos estudantes uma visão integrada das diferentes áreas do 

conhecimento relativas aos sistemas costeiros e oceânicos em sua formação e 

futura atuação profissional. 

Tendo a flexibilização curricular como princípio norteador, o processo de 

reformulação adequa-se ao Plano de Desenvolvimento Institucional, no intuito de 

fortalecer a indissociabilidade entre Ensino, Pesquisa e Extensão e, ao mesmo 

tempo, respeitar a característica de formação de profissionais para a pesquisa e a 

inovação tecnológica, tão cara neste momento em que os recursos marinhos têm 

se mostrado importantes subsídios ao Desenvolvimento do País. 

A inclusão das Atividades Formativas na integralização curricular visa, 

dentre outros fatores, favorecer e consolidar a realização, pelos discentes, de 

atividades de Ensino, Pesquisa e Extensão para além das disciplinas do Curso. 

Além de enriquecer sua formação como profissional e cidadão, o compromisso 

com as políticas e ações universitárias podem reverter em benefício direto para a 

sociedade, haja vista a intensa demanda do Município de Pontal do Paraná, onde 

o Centro de Estudos do Mar está localizado, e da própria região litorânea do 

Estado, por ações que contribuam com o Desenvolvimento Local e Regional. 

Lançado o desafio de idealizar uma nova proposta, cabe ressaltar que a 

mesma não se constitui em trabalho acabado. Como a realidade é dinâmica e 

contraditória, e à medida que está sendo construida, mas ainda não vivenciada, 

novas contribuições poderão ser acrescentadas. Cabe à comunidade acadêmica, 

portanto, a responsabilidade de subsidiar a Coordenação do Curso no processo 

permanente de atualização de seu Projeto Pedagógico. 
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2 AVALIAÇÃO DO PROJETO PEDAGÓGICO VIGENTE E PROPOSTAS DE 

MODIFICAÇÕES 

O atual Projeto Pedagógico do Curso de Oceanografia tem se caracterizado 

principalmente: 1) por sua realização em disciplinas condensadas; 2) pela 

habilitação em duas grandes áreas de concentração; 3) pela estrutura modular 

de seu currículo; e 4) pela existência do Comitê Permanente de Acompanhamento 

na forma de Tutoria.  

A seguir, estes itens serão apresentados desde o panorama atual do 

modelo em vigência, seguido pelas sugestões de mudanças a partir da percepção 

e vivência de Professores e Alunos, acatadas nas Oficinas Pedagógicas ao longo 

da elaboração desta reforma.  

 

2.1 DISCIPLINAS CONDENSADAS 

O curso de Oceanografia é ministrado em disciplinas concentradas, sendo 

que a carga horária total de cada disciplina ministrada dessa forma equivale 

àquelas ministradas no formato semestral ou anual. 

 De acordo com o Projeto Pedagógico vigente (2006), o ministramento de 

disciplinas consiste em se  

ofertar somente uma disciplina de cada vez, em horário integral, 
esgotando o seu conteúdo programático em períodos variáveis de 
1 a 4 semanas, dependendo de sua natureza, com carga horária 
de 30 a 40 horas por semana, distribuídas em aulas teóricas, 
práticas, aulas de campo e atividades dirigidas, de acordo com 
a natureza de cada disciplina. 
  

A Resolução 15/10, publicada em 14 de maio de 2010, passou uma nova 

orientação para a organização das atividades didáticas, que não devem mais ser 

classificadas em aulas teóricas, práticas, aulas de campo e atividades dirigidas.  

O Artigo 2º de tal resolução altera o art. 9º da Resolução nº 30/90-CEPE, que 

passa a vigorar com a seguinte redação: 

 

Art. 9º Para efeito destas normas, as atividades didáticas que 
compõem as disciplinas, organizadas a partir de conteúdos de 
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uma ou mais áreas de conhecimento e não dissociando teoria e 
prática, terão as seguintes características: 
a) Padrão (PD): conjunto de estudos e atividades desenvolvidos 
fundamentalmente nos espaços de aprendizagem considerados 
padrão para as modalidades de ensino presencial e de educação à 
distância (EAD). 
b) Laboratório (LB): conjunto de estudos e atividades 
desenvolvidos fundamentalmente em espaços de aprendizagem 
estabelecidos com infraestrutura especializada, tais como 
laboratórios, oficinas e estúdios. 
c) Campo (CP): conjunto de estudos e atividades desenvolvidos 
fundamentalmente mediante atividades de campo. 
d) Estágio (ES): conjunto de estudos e atividades desenvolvidos 
fundamentalmente em ambientes de trabalho mediante estágios 
regulados pela Lei nº 11.778, de 25 de setembro de 2008. 
e) Orientada (OR): conjunto de estudos e atividades direcionados 
à vivência na atuação acadêmica e/ou profissional, em seus mais 
amplos aspectos, desenvolvidos em espaços educacionais 
internos e/ou externos à UFPR, com a participação direta de 
docente responsável. 

 

A partir do ano de 2011, portanto, as Coordenações de Graduação são 

convocadas a promover a atualização das ementas (Ficha 1) de suas disciplinas, 

conforme o Artigo 5º da mesma Resolução, que determina a inclusão de parágrafo 

único no Art.10º da Resolução nº 30/90-CEPE com a seguinte redação: 

 
Parágrafo único. Os currículos dos cursos de graduação e as 
fichas nº 1 das disciplinas existentes serão revisadas, para o 
enquadramento nas características estabelecidas pelo art. 9º desta 
Resolução, mediante reforma ou ajuste curricular, a partir do ano 
de 2011, na medida da necessidade de cada curso. 
 

 Seguindo esta orientação, o presente Projeto Pedagógico traz as “Fichas 

1” de suas disciplinas com a nova distribuição de cargas horárias, além de prever 

a integralização curricular com base em horas (60 minutos) de efetivo trabalho 

acadêmico. Desse modo, optou-se pela padronização da carga horária semanal 

de todas as disciplinas do Curso, considerando, para disciplinas de 1 (uma) 

semana, a carga horária total de 45 horas, e para disciplinas com duas ou mais 

semanas, a carga horária de 40 horas semanais (com exceção de algumas 

disciplinas de outros Departamentos). 

As disciplinas, dependendo de suas afinidades, poderão ser agrupadas e 

ministradas em forma concatenada, alternando-se as semanas de aula em rodízio 
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entre as disciplinas, mas sempre mantendo uma semana como a unidade mínima 

de concentração. 

2.2 DURAÇÃO DO CURSO 

As aulas são ministradas no período diurno em regime integral, na sede do 

CEM em Pontal do Sul, município de Pontal do Paraná, Paraná. Assim como no 

currículo de 2006, a integralização do Currículo Pleno do Curso de Oceanografia 

continua ocorrendo em não menos do que 4,5 anos (quatro e meio) ou em mais de 

7 (sete) anos.  

 

2.3 HABILITAÇÕES 

De acordo com as Diretrizes Curriculares para os Cursos de Oceanografia 

(Brasília, 29 de Junho de 1999),  

 
Na formação profissional, a estrutura modular poderá contemplar 
diferentes habilitações, em função dos objetivos específicos 
propostos por cada IES, desde que seja mantida a característica 
inter e transdisciplinar da Ciência Oceanográfica. 

 
Assim sendo, as Diretrizes permitem às IES definirem diferentes perfis de 

seus egressos e adaptá-los às rápidas mudanças do mundo moderno. No uso 

desta liberdade para a definição de seus currículo, o Curso de Oceanografia da 

Universidade Federal do Paraná previu, no Projeto Pedagógico de 2006, a 

formação do Oceanógrafo em duas grandes áreas de concentração, resultantes 

da capacitação técnico-científica do Centro de Estudos do Mar: Habilitação em 

Pesquisa Oceanográfica (HPO) e Habilitação em Gestão Costeira (HGC).  

Para tanto, o currículo esteve organizado de forma a permitir ao graduando, 

após o cumprimento dos créditos comuns à formação geral (correspondentes às 

disciplinas do 1º ao 7º Período do Curso), a escolha de uma das habilitações, 

cada qual com um rol pré-definido de disciplinas específicas a serem cursadas, 

além do trabalho de pesquisa ou extensão, a ser apresentado e defendido sob a 

forma de uma monografia, plano de gestão ambiental ou manejo de recursos 

costeiros, dependendo da área de habilitação. 
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Tais disciplinas do “Módulo 6” (ver item 1.3 – Estrutura Modular), eram 

oferecidas no 8º Período do Curso, com o objetivo fornecer os elementos práticos 

e teóricos para a habilitação disciplinar:  

 

Habilitação em Pesquisa Oceanográfica: conduz os alunos para 
atuações específicas em pesquisa, com indução para programas 
de pós-graduação. 
Habilitação em Gestão Ambiental Costeira: fornece aos alunos 
o conhecimento e instrumentos básicos para o gerenciamento das 
atividades humanas na zona costeira. 

 

2.3.1 A eliminação das Habilitações 

Nesta nova proposta de abertura, o graduando poderá dar a ênfase na sua 

formação conforme o interesse nas disciplinas especialistas, que antes eram 

apresentadas em um único bloco, quando da escolha de uma das habilitações. 

Espera-se, assim, aumentar seu grau de autonomia e, ao mesmo tempo, de 

responsabilidade, já que ficará a cargo do aluno (com o acompanhamento um ou 

mais membros do corpo docente) a escolha dos conteúdos temáticos em função 

das diferentes demandas das situações profissionais, das tarefas que pretende 

exercer e dos problemas que será capaz de resolver quando egresso. 

A postura autônoma do aluno na busca do conhecimento é o cerne da 

flexibilização curricular. Desse modo, a partir da adesão ao novo currículo, os 

formandos receberão o Grau de Oceanógrafos, cujos diplomas não mais atestarão 

as Habilitações em Pesquisa Oceanográfica ou em Gestão Costeira.  

A mudança implica em alterar a organização do currículo, que antes definia 

um rol de disciplinas específicas para cada habilitação no 8º Período do Curso, 

para uma forma na qual o aluno poderá eleger as disciplinas especialistas que irá 

cursar, dentro de uma carga horária mínima pré-estabelecida  

Para tanto, seguirão sendo ofertadas as disciplinas cujos conteúdos 

temáticos orientam para a Pesquisa Oceanográfica ou para a Gestão Costeira. No 

entanto, elas estarão distribuídas no 8º e 9º Períodos, de forma a permitir que o 

aluno possa fazer a opção por aquelas que melhor convêm à sua formação, dando 

ênfase a uma ou outra área do conhecimento, ou mesmo diversificando-a através 
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da mescla entre os entre os vários conteúdos oferecidos. 

Este rol de disciplinas é contíguo ao Núcleo Obrigatório de Formação Geral 

e, para efeito de diferenciação e registro no Plano de Ensino, este bloco será 

tratado como Núcleo Obrigatório de Ênfase, constituindo-se por disciplinas 

obrigatórias distribuídas entre o 8º e 9º Períodos do Curso cuja carga horária 

mínima a ser cumprida equivale à 365 horas (o que equivale à escolha de 4 

(quatro) disciplinas de 80 horas e 1 (uma) disciplina de 45 horas) (ver item 2.4.1 - 

Mudanças dos módulos para os “núcleos”). 

 

2.4 ESTRUTURA MODULAR  

No currículo vigente, o Curso está estruturado em módulos seriados, cada 

qual com objetivos específicos, variando desde introduções genéricas às ciências 

do mar até a habilitação para a atuação profissional em áreas específicas. As 

disciplinas têm caráter obrigatório até os denominados módulos de habilitação, a 

partir do 8º Período.  

 Módulo I – Disciplinas Introdutórias: Tem como objetivo  o reforço 

vocacional através de um imediato contato dos calouros com os conteúdos 

e objetivos das ciências do mar. 

 Módulo II – Disciplinas Instrumentais: Tem como objetivo familiarizar os 

alunos com os instrumentos mais usados na oceanografia, especialmente 

no que diz respeito às ciências exatas. 

 Módulo III – Disciplinas de Base: Tem como objetivo familiarizar os alunos 

com a base conceitual das ciências naturais, sociais e exatas. 

 Módulo IV – Ferramentas Intelectuais para a Atividade Científica: Tem 

como objetivo a apresentação das ferramentas intelectuais adotadas pela 

ciência em geral e pelas ciências do mar em particular. É composto por 

disciplinas de caráter epistemológico e terão o objetivo de conduzir a uma 

reflexão sobre a prática científica, tomando sempre como estudo de caso 

ou referência as ciências do mar. 
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 Módulo V – As Ciências do Mar:  Módulo que fornece aos alunos os 

elementos essenciais para o aprofundamento na temática oceanográfica, 

ainda como tronco básico e já como preparação para a definição vocacional 

pelas habilitações subseqüentes. 

 Módulo VI – Habilitação: O módulo compreende atividades regulares e 

sistemáticas de ensino teórico e prático, envolvendo pesquisa e extensão.  

 

A estrutura em módulos seriados foi idealizada com o intuito de eliminar a 

necessidade de pré-requisitos disciplinares. Assim, o Regimento do Curso de 

Graduação em Oceanografia previa que cada módulo deveria ser tratado como 

unidade pedagógica individual, sendo que,  

 

Além das aprovações individuais por disciplina, o aluno deverá 
mostrar ter atingido o objetivo de cada módulo  [...] [e] a aprovação 
em todas as disciplinas de um módulo significa a aprovação no 
próprio módulo (Artigo 11º ).  
 

O Parágrafo Único do Artigo 11º propunha duas avaliações modulares, para 

fins de aferição pedagógica, sem caráter eliminatório e sem requerer aprovação, a 

primeira sendo no final do módulo 3, com referência aos conteúdos dos módulos 

1, 2 e 3 e a segunda antes do término do curso, com referência aos módulos 4, 5 

e 6.  

O Exame Nacional de Cursos do MEC será igualmente utilizado 
como critério de aferição da qualidade do curso pela Coordenação 
e pelo Colegiado do Curso” (Artigo 11º, Parágrafo Único). 
 
 

Já os Artigos 12º e 13º explicavam de que forma o sistema modular 

assumiria a função de pré-requisito informal para os módulos posteriores:  

 

Enquanto o aluno não esgota as oportunidades para a aprovação 
em disciplinas pendentes do módulo imediatamente anterior, terá 
direito a cursar normalmente as disciplinas do módulo seguinte, 
mas não poderá ser considerado aprovado neste módulo sem a 
definitiva aprovação no módulo anterior (Artigo 12º).  
 
O aluno reprovado em uma ou mais disciplinas após as duas 
oportunidades regimentais em um módulo, poderá participar 
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regularmente das disciplinas do módulo seguinte, mas não poderá 
prosseguir nos módulos sucessivos, caso não tenha conseguido a 
recuperação. O aluno que tiver nota inferior a 40 perde o direito às 
avaliações continuadas, devendo cursar novamente a(s) 
disciplina(s) em que tiver sido reprovado, ainda que autorizado a 
cursar as do módulo seguinte em forma condicional (Artigo 13º). 
 

Ao reavaliar a estrutura modular e suas regras, definidas pelo Regimento do 

Curso de Graduação em Oceanografia, o Grupo de Professores que atuou no 

Curso durante a implantação da reforma curricular de 2006, reconheceu, nas 

Oficinas Pedagógicas desta nova elaboração curricular, que a função de pré-

requisito informal dos módulos não se realizou conforme o imaginado. 

Pelo fato de que os alunos podiam  matricular-se livremente nas disciplinas 

através do Portal do Aluno, matriculas estas que eram revistas uma a uma pela 

Secretaria de Graduação, a informalidade do sistema de pré-requisito dificultou o 

controle dos alunos que poderiam ou não passar para os módulos seguintes.  

Contou-se com o problema de que, por motivos diversos, e por diversas 

vezes, disciplinas foram ministradas fora da ordem (co-requisitos) e da 

periodização (semestre) previamente estipuladas no currículo, descaracterizando 

assim a sequência das disciplinas de um módulo semestral ou anual.  

Além dessa flexibilização das disciplinas em diferentes semestres, muitos 

estudantes se desperiodizavam , também  por motivos diversos, e acabavam  

recorrendo  à Coordenação, que,  por sua vez,  levava a ao Colegiado do Curso 

os pedidos de validação de matrículas em disciplinas de módulos cujo Regimento 

não os autorizava a cursar. 

 

2.4.1 Mudanças de “Módulos” para “Núcleos” 

Constatada a dificuldade de corresponder às expectativas do sistema 

modular, no que concerne à sua função de pré-requisito informal, esta 

reformulação curricular propõe que sejam revogados os Artigos supracitados do 

Regimento do Curso, o que atesta um compromisso da Coordenação, amparada 

pelo Grupo de Professores, de elaborar de um novo Regimento, a ser adotado tão 

logo o novo currículo entre em vigência (1º Semestre de 2013). 
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Excetuando o Módulo VI – Habilitações, no que se referem às 

características das disciplinas de formação do Oceanógrafo, as denominações dos 

Módulos I a V continuam pertinentes. Assim sendo, é legítimo considerar, ao longo 

do Núcleo de Formação Geral, a existência: a) das disciplinas introdutórias, 

de reforço vocacional; b) das disciplinas instrumentais, especialmente no que 

diz respeito às ciências exatas; c) das disciplinas de base, com os conceitos das 

ciências naturais, sociais e exatas; d) das ferramentas intelectuais para a 

atividade científica; adotadas pela ciência em geral e pelas ciências do mar em 

particular, e e) das Ciências do Mar, com o aprofundamento na temática 

oceanográfica. 

 Ainda que sem o mesmo intuito de formar profissionais com habilitações 

diferenciadas, o Núcleo Obrigatório de Ênfase preserva, na reforma em 

proposição, sua essência de compreender atividades regulares e sistemáticas 

de ensino teórico e prático, envolvendo pesquisa e extensão. Contudo, tais 

atividades não resultam nas Habilitações, anteriormente compulsórias, mas na 

livre escolha dos conteúdos que darão a ênfase pretendida para a formação do 

aluno. 

Feitas as devidas ponderações sobre a pertinência e a permanência da 

elaboração anterior (Projeto Pedagógico de 2006) sobre o cerne curricular do 

Curso, há que se considerar a necessidade de mudar a nomenclatura dos 

chamados Módulos, uma vez que pressupõem unidades pedagógicas 

individuais, cujas regulamentações não mais correspondem à prática atual.  

Opta-se, no momento, pela designação de Núcleos, que se diferenciam 

pela natureza (obrigatórias e optativas) e cargas horárias mínimas.  

No Núcleo Obrigatório de Formação Geral (Carga Horária de 4.080 

horas) estão as Disciplinas Introdutórias, Instrumentais, de Base, Ferramentas 

Intelectuais para a Atividade Científica e das Ciências do Mar, que correspondem 

às disciplinas obrigatórias do 1º ao 7º Períodos (incluindo aí disciplina de 

Gerenciamento Costeiro, que será ministrada no 8º Período por conveniência do 

Professor Externo, do Depto. De Zootecnia). 

No Núcleo Obrigatório de Ênfase (Carga Horária mínima de 365 horas); 
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encontra-se o rol de disciplinas das quais há um mínimo de carga horária que 

deverá ser necessariamente cumprida, permitindo a flexibilização na montagem do 

programa de estudos. São as disciplinas de ênfase nas especialidades (antigas 

Habilitações), que correspondem a disciplinas ofertadas ao longo do 8º e 9º 

Períodos. 

O Núcleo Obrigatório de Pesquisa (Carga Horária de 430 horas) será 

composto pelas disciplinas de Estágio Acadêmico Supervisionado e Trabalho de 

Conclusão de Curso (TCC), a serem ofertadas no 9º Período.  

No Núcleo Complementar (Carga Horária mínima de 160 horas); estão 

as disciplinas de natureza optativa, que serão ofertadas entre o 8º e o 10º 

Períodos. 

Além dos Núcleos acima citados, o Curso de Oceanografia contará com a 

inclusão das Atividades Formativas (ver item 6), em atendimento à Resolução 

70/04 do CEPE, cuja Carga Horária mínima (a ser cumprida ao longo de todo o 

Curso) é de 240 horas, distribuídas em atividades de Ensino, Pesquisa, Extensão, 

Gestão Universitária, Sócio-culturais e de Embarque (esta última de acordo com 

as Diretrizes Curriculares Nacionais de Oceanografia). 

Assim sendo, a integralização curricular do Curso de Oceanografia, com 

seus Núcleos e Atividades Formativas, equivale a um total de 5.275 horas. 

 

2.4.2 Periodização e o estabelecimento de uma ordem lógica de disciplinas  

Conforme explicitado anteriormente, a informalidade do sistema de pré-

requisitos tem como inconveniente o fato de que os alunos podem matricular-se 

livremente nas disciplinas através do Portal do Aluno. Para fazer valer este 

sistema informal, à Secretaria de Graduação acarretaria uma sobrecarga de 

trabalho, já que a mesma, para deferir ou indeferir a matrícula nas disciplinas dos 

módulos subseqüentes, teria que fazer a verificação do histórico escolar dos 

alunos caso a caso.  

 Além deste inconveniente, há também um fator a ser levado em conta, 

quando do período de matriculas no início de cada semestre: há um número 

considerável de alunos desperiodizados, sejam quais forem os motivos alegados. 
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Se, no momento da matrícula, é apresentado ao aluno desperiodizado um rol de 

disciplinas que serão ofertadas naquele semestre dentro de um cronograma 

(Calendário Semestral do Curso, que deve estar de acordo com Calendário Anual 

do Conselho de Ensino, Pesqiuisa e Extensão – CEPE), o aluno poderá realizar a 

matrícula das disciplinas do período em que se encontra, e também de 

disciplinas de outro(s) período(s), dado que o mesmo certifica-se de poder 

cursá-las a partir do cronograma que lhe é apresentado no início do semestre. 

Como também já relatado, o sistema de disciplinas condensadas no Curso 

de Oceanografia tem contado com o problema das freqüentes alterações dos seus 

Calendários ao longo do próprio semestre. Assim, quando os alunos realizam as 

matrículas mediante um cronograma, este, ao ser modificado, pode fazer com que 

duas disciplinas de períodos diferentes (ex.: do 2º e do 4º Períodos), nas quais o 

aluno se matriculou, venham coincidir no tempo. Se isto ocorre, o aluno pode pedir 

o cancelamento de uma delas – e continuar desperiodizado, ou, como tem sido a 

prática nos último anos, “manejar” sua freqüência de forma a cursar as duas 

disciplinas “ao mesmo tempo”, desde que consiga garantir o registro dos 75% de 

presença mínima em cada uma das disciplinas. 

Cabe ressaltar que há um instrumento legal, a Resolução 37/97 do CEPE, 

que, em seu Artigo 41, atestando o impedimento desta prática:  

 

Em nenhuma hipótese, será permitida a matrícula em disciplinas 
com horários coincidentes, sob pena de responsabilização do 
coordenador de curso e/ou do chefe do departamento que realizou 
a abertura da turma.  
 
Parágrafo Único – Se ocorrer superposição de horários entre duas 
ou mais disciplinas será processada a matrícula em uma delas e, 
automaticamente, rejeitada a outra. 

 

Por outro lado, sem um mecanismo formal para inviabilizar as matrículas 

em disciplinas cujo Regimento não os autorizava a cursar, os alunos (em especial 

os formandos) acabam recorrendo à Coordenação com o pedido de validação das 

matrículas, com a alegação de que, no momento da matrícula, as disciplinas não 

se sobrepunham. 
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Para coibir esta prática, a Coordenação deve proceder, além da já 

mencionada mudança no Regimento do Curso e do respeito ao Artigo 41 da 

Resolução 37/97, a organização do currículo de forma a minimizar as 

alterações de datas das disciplinas ao longo dos semestres (que 

descaracterizam a sequência pré-estabelecida para aquele Período). 

Dentre as razões apresentadas para este procedimento, destaca-se a co-

existência de dois Cursos de Graduação e um Programa de Pós-Graduação (com 

Mestrado e Doutorado) no Centro de Estudos do Mar, estes compartilhando 

grande parte de seu corpo docente (outrossim, há professores atuando em outros 

Departamentos e Pós-Graduações, e também a participação de professores de 

outros Departamentos nas disciplinas do CEM). Como todos adotam o mesmo 

regime de disciplinas condensadas, e também possuem disciplinas ministradas de 

forma colegiada, presume-se um trabalho complexo para as Coordenações do 

CEM no momento da organização de seus Calendários Semestrais.  

Visando a apresentação de um calendário que respeite uma lógica pré-

definida no início de cada semestre, espera-se facilitar o trabalho das 

Coordenações quanto à integração de seus cronogramas, e, ao mesmo tempo, 

oferecer aos graduandos um calendário realista, cuja versão apresentada em cada 

semestre corresponda, na medida do possível, ao modelo dado ao conhecimento 

desde a implantação deste novo currículo, ou conforme decisão plenária de 

modificação do calendário. 

A proposta deste “calendário permanente” não garante, obviamente, que 

não haverá modificações em cada semestre. A partir a divulgação oficial dos 

calendários, será de responsabilidade da Coordenação do Curso, com o apoio de 

seu Colegiado, lidar com as situações imprevistas (como disciplinas não 

ministradas nos períodos programados, e sua reposição), e caberá à Direção do 

Centro de Estudos do Mar, no seu encargo de Chefia de Departamento, deliberar 

sobre os pedidos de alteração de datas por professores e/ou representantes de 

alunos. 

Com uma estrutura pré-definida, os estudantes desperiodizados poderão 

programar-se para cumprir os créditos não obtidos no ano imediatamente anterior 
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(seja por reprovação, cancelamento de disciplina, saída para programa de 

Mobilidade Acadêmica ou outro motivo), ao invés de cursar a disciplina do “seu” 

período, evitando assim o acúmulo de créditos não cumpridos ao longo do Curso. 

 

2.5 COMITÊ PERMANENTE DE ACOMPANHAMENTO 

Todo curso de Graduação deve prever um sistema de acompanhamento de 

seus alunos, seja através de mecanismos de avaliação do seu desempenho 

acadêmico, seja na identificação de problemas que podem estar resultando na 

retenção contínua e/ou cancelamentos em determinadas disciplinas, trancamento 

do curso e riscos de jubilamento. Só assim a Coordenação e o Corpo Docente 

poderão intervir nas causas e tomar as devidas providências para elevar os 

padrões de desempenho e reduzir as taxas de evasão. 

No Centro de Estudos do Mar há uma peculiaridade que favorece a 

integração entre professores e alunos, e, conseqüentemente, a participação 

informal dos docentes na vida acadêmica destes: o fato de o Curso funcionar 

dentro de um centro de pesquisa relativamente isolado, onde os alunos estão 

constantemente envolvidos com atividades de pesquisa e extensão.  

Esta dinâmica favorável e o contato constante com os professores-

pesquisadores também refletem na iniciativa empreendedora dos alunos, a 

exemplo do funcionamento, desde os primeiros anos do Curso, de uma Empresa 

Júnior (MARIS) com atuações importantes na comunidade local. 

 

2.5.1 A eliminação do Comitê de Tutores 

Feitas estas considerações, a presente reformulação sugere uma mudança 

no sistema de acompanhamento proposto pelo Projeto Pedagógico de 2006, que 

instituiu um Comitê de Tutores, através do qual os alunos eram divididos em 

grupos e ficavam sob a tutela individual de um docente responsável durante todo o 

período da Graduação. Esta atividade docente de acompanhamento pedagógico 

fazia parte integrante do Curso através das disciplinas de Tutoria I, II, III e IV, que, 

no novo currículo, serão suprimidas. 
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Em substituição ao sistema de tutoria, que, na prática, não correspondeu ao 

idealizado (qual seja, de servir de interface entre o Corpo Discente, o Corpo 

Docente e a Coordenação para as questões pedagógicas e outras relevantes ao 

longo de todo o ano acadêmico), propõe-se que o Comitê Permanente de 

Acompanhamento seja composto, pelas instâncias da Coordenação e Colegiado 

do Curso, auxiliados pelo Núcleo Docente Estruturante (NDE), sua Comissão 

Orientadora de Estágios (COE), sua Comissão de Atividades Formativas 

(CAF) e pelos professores orientadores dos projetos de pesquisa, extensão, 

monitoria e trabalhos de conclusão (TCC). 

A Comissão Orientadora de Estágios e a Comissão de Atividades 

Formativas, a serem instituídas com a entrada em vigência do novo currículo, 

poderão contribuir sobremaneira no acompanhamento individual dos alunos, já 

que serão responsáveis pelo controle da realização das atividades formativas de 

modo sistemático, desde o primeiro ano do Curso. 

No momento em que o aluno escolhe um laboratório para estagiar, realizar 

monitoria, voluntariado acadêmico ou outra atividade, o professor responsável 

pelo mesmo acaba assumindo também a função de assessorá-lo em relação a 

seus estudos e decisões curriculares.  

Considera-se, portanto, que estas instâncias em conjunto estão abalizadas 

para acompanhar os graduandos ao longo de todo o Curso. Cabe lembrar a 

participação discente no Colegiado, sendo o representante dos alunos um 

importante canal de comunicação entre o Corpo Discente e a Coordenação, e que 

poderá intermediar situações de conflitos acadêmicos. 

 

3 ESTRUTURA CURRICULAR 

A RESOLUÇÃO Nº 30/90-CEPE Estabelece normas básicas para a 

implantação, reformulação ou ajuste curricular dos cursos de graduação, bem 

como para aprovação de elencos de disciplinas dos departamentos. 

 
Art. 4º - As propostas de reformulação curricular encaminhadas ao 
Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão deverão 
obrigatoriamente conter os seguintes componentes:d) relação de 
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disciplinas obrigatórias, disciplinas complementares optativas e de 
legislação especial; 
 

 
Conforme já explicitado no item 2.4.1, o Curso será composto por um 

Núcleo Obrigatório de Formação Geral (CH = 4.080), um Núcleo Obrigatório de 

Ênfase (CH mín. = 365), um Núcleo Obrigatório de Pesquisa (CH = 430), um 

Núcleo Complementar (CH mín. = 160) e as Atividades Formativas (CH = 240). 

integralizando o total de 5.275 horas na Formação do Oceanógrafo na 

Universidade Federal do Paraná. 

 

 
 

 

 

3.1 NÚCLEO OBRIGATÓRIO DE FORMAÇÃO GERAL  (CH = 4080 HORAS) 

Introdução à Oceanografia Geológica 
Introdução à Oceanografia Física 
Introdução à Oceanografia Química 
Biologia e Evolução 
Introdução à Oceanografia Biológica 
Recursos Computacionais Aplicados à Oceanografia 
Introdução à Aquicultura 
Como Fazer Ciência 
Oficina de Pesquisa I 
Introdução à Area Socioambiental 
Pré-Cálculo 
Cálculo para Ciências do Mar 
Física para Oceanografia 
Introdução à Estatística  
Instrumentação Oceanográfica 
Geologia para Oceanografia 
Comunicar Ciência 
Cartografia geral 
Química Geral para Oceanografia 
Diversidade Biológica I 
Antropologia e Meio Ambiente 

Núcleo 
Obrigatório de 
Ênfase 
(escolha de no 
mínimo 5 
disciplinas 
dentre as 11 
ofertadas em 2 
semestres - 
mín. 365h) 
 

Núcleo 
Complementar 
(Disciplinas 
Optativas 
ofertadas em 3 
semestres – mín. 
160h) 

Núcleo 
Obrigatório 
de Pesquisa 
(Estágio 
acadêmico 
supervisionado 
e TCC - 430 h) 

Núcleo 
Obrigatório de 

Formação Geral 
(7 semestres - 

4.080 h) 

Atividades 
Formativas 
(ao longo do 
Curso – 240h) 
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Bioquímica 
Diversidade Biológica II 
Inferência Estatística 
História Geológica da Vida 
Abordagens da crise ambiental 
Ecologia Geral e de Populações 
Oficina de Pesquisa II 
Sensoriamento Remoto e Geoprocessamento 
Interação Oceano - Atmosfera 
Economia  e meio ambiente 
Meteorologia  
Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Ondas e Marés  
Modelagem de Sistemas Marinhos 
Oficina de Pesquisa III 
Direito Ambiental 
Oceanografia Geológica 
Oceanografia Física 
Oceanografia Química 
Oceanografia Biológica 
Poluição Marinha 
Sedimentologia para Ciência do Mar 
Oficina de Pesquisa IV 
Planejamento Amostral e Experimental 
Tecnologia e Gestão Pesqueira 
Formas de Apropriação e Uso de Recursos Costeiros 
Processos Ecológicos em Ambientes Marinhos 
Geoquímica Marinha 
Gerenciamento Costeiro 
 
 

3.2 NÚCLEO OBRIGATÓRIO DE ÊNFASE (CH MÍNIMA = 365 HORAS) 

Biologia Pesqueira 
Avaliação de Impactos Ambientais 
Zoneamento Ambiental 
Biologia da conservação e áreas protegidas 
Física de Sistemas Costeiros com Ênfase em Física Estuarina 
Geologia Ambiental 
Ecotoxicologia 
Recursos Marinhos Vivos e Não Vivos 
Processos de Transporte Sedimentar 

Educação Ambiental 
Análise Multivariada e Análise de Séries temporais 
 

3.3 NÚCLEO OBRIGATÓRIO DE PESQUISA (CH = 430 HORAS) 

Estágio Acadêmico Supervisionado 
Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) 
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3.4 NÚCLEO COMPLEMENTAR (CH MÍNIMA = 160 HORAS) 

Tópicos Especiais em Ciências do Mar I - A 
Tópicos Especiais em Ciências do Mar I - B 
Tópicos Especiais em Ciências do Mar II - A 
Tópicos Especiais em Ciências do Mar II - B 
Sociologia e meio ambiente 
Técnicas da Pesquisa Social 
Vegetação Costeira 
Sensoriamento remoto aplicado 
Levantamentos hidrográficos 
Técnicas e Métodos em Oceanografia  Química  
Programação e Métodos Computacionais Aplicados às Ciências Ambientais 
Ictiologia  
Ecologia do Plâncton 
Ecologia do Bentos Marinho 
Microbiologia Marinha 
Gestão Portuária  
Mamíferos aquáticos 
Ictioplâncton  
Análise Espacial em Ambientes Costeiros 
Modelagem numérica aplicada 
fotografia científica nas ciências naturais 
piscicultura marinha 
Problemas da Camada Limite 
Teoria e Prática de navegação 
Higiene e Qualidade Sanitária do Pescado 
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4 PERIODIZAÇÃO E NOVOS CÓDIGOS 

Código  DISCIPLINA             

  1º PERÍODO Semanas PD LB CP ES OR Carga 
Horária 

RB201 Introdução à Oceanografia Geológica 2 64 0 16 0 0 80 

RB202 Introdução à Oceanografia Física 2 50 0 10 0 20 80 

RB203 Introdução à Oceanografia Química 2 40 30 10 0 0 80 

RB204 Biologia e Evolução 1 45 0 0 0 0 45 

RB205 Introdução à Oceanografia Biológica 2 40 32 8 0 0 80 

RB206 Recursos Computacionais Aplicados à 
Oceanografia 

2 80 0 0 0 0 80 

RB207 Introdução à Aquicultura 1 29 8 8 0 0 45 

RB208 Como Fazer Ciência 2 30 0 0 0 50 80 

RB209 Oficina de Pesquisa I 1 45 0 0 0 0 45 

 

  2º PERÍODO  PD LB CP ES OR  

RB210 Introdução à Area Socioambiental 1 45 0 10 0 0 45 

CM085 Pré-Cálculo 1          40 

CM086 Cálculo para Ciências do Mar 4          120 

RB211 Física para Oceanografia 4 160 0 0 0 0 160 

RB212 Introdução à Estatística  2 40 40 0 0 0 80 

RB213 Instrumentação Oceanográfica 2 20 10 50 0 0 80 

 

   3º PERÍODO  PD LB CP ES OR  

GC140 Geologia para Oceanografia 2 40 24 16 0 0 80 

RB214 Comunicar Ciência 1 45 0 0 0 0 45 

GA601 Cartografia geral 1 45 0 0 0 0 45 

RB215 Química Geral para Oceanografia 2 80 0 0 0 0 80 

RB216 Diversidade Biológica I 1 20 10 15 0 0 45 

HS Antropologia e Meio Ambiente 2 80 0 0 0 0 80 

RB217 Bioquímica 2 50 30 0 0 0 80 

RB218 Diversidade Biológica II 3 90 30 0 0 0 120 

RB219 Inferência Estatística 1 30 15 0 0 0 45 

 

   4º PERÍODO  PD LB CP ES OR  

GC139 História Geológica da Vida 2 60 20 0 0 0 80 

RB220 Abordagens da crise ambiental 2 80 0 0 0 0 80 

RB221 Ecologia Geral e de Populações 3 120 0 0 0 0 120 

RB222 Oficina de Pesquisa II 2 50 30 0 0 0 80 

RB223 Sensoriamento Remoto 2 60 20 0 0 0 80 

RB224 Interação Oceano - Atmosfera 2 80 0 0 0 0 80 

 

   5º PERÍODO  PD LB CP ES OR  

RB225 Economia  e meio ambiente 2 80 0 0 0 0 80 

RB226 Meteorologia  2 80 0 0 0 0 80 

RB227 Meio Ambiente e Desenvolvimento 2 80 0 0 0 0 80 



 
 

 22 

RB228 Ondas e Marés  2 40 20 0 0 20 80 

RB229 Modelagem de Sistemas Marinhos 2 40 20 0 0 20 80 

RB230 Oficina de Pesquisa III 2 50 30 0 0 0 80 

? Direito Ambiental 2 80 0 0 0 0 80 

 

   6º PERÍODO  PD LB CP ES OR  

RB231 Oceanografia Geológica 3 96 0 24 0 0 120 

RB232 Oceanografia Física 2 80 0 0 0 0 80 

RB233 Oceanografia Química 3 60 48 12 0 0 120 

RB234 Oceanografia Biológica 3 78 30 12 0 0 120 

RB235 Poluição Marinha 2 50 10 10 0 10 80 

RB236 Sedimentologia para Ciência do Mar 2 42 30 8 0 0 80 

 

   7º PERÍODO  PD LB CP ES OR  

RB237 Oficina de Pesquisa IV 4 80 0 0 0 80 160 

RB238 Planejamento Amostral e Experimental 2 60 20 0 0 0 80 

RB239 Tecnologia e Gestão Pesqueira 2 40 16 24 0 0 80 

RB240 Formas de Apropriação e Uso de 
Recursos Costeiros 

2 40 0 0 0 40 80 

RB241 Processos Ecológicos em Ambientes 
Marinhos 

2 60 20 0 0 0 80 

RB242 Geoquímica Marinha 2 50 10 10 0 10 80 

 

   8º PERÍODO  PD LB CP ES OR  

AZ061 Gerenciamento Costeiro 2 80 0 0 0 0 80 

RB243 Biologia Pesqueira 2 80 0 0 0 0 80 

RB244 Avaliação de Impactos Ambientais 2 40 0 0 0 40 80 

GB033 Zoneamento Ambiental 2          80 

RB245 Biologia da conservação e áreas 
protegidas 

2          80 

RB246 Física de Sistemas Costeiros com 
Ênfase em Física Estuarina 

2 30 0 50 0 0 80 

 
 

   9º PERÍODO  PD LB CP ES OR  

RB247 Geologia Ambiental 2          80 

RB248 Ecotoxicologia 2 50 10 10 0 10 80 

RB249 Recursos Marinhos Vivos e Não Vivos 2 30 30 0 0 20 80 

RB250 Processos de Transporte Sedimentar 1 45 0 0 0 0 45 

RB251 Educação Ambiental 2 48 0 8 0 24 80 

RB252 Análise Multivariada e Análise de Séries 
temporais 

2 60 20 0 0 0 80 

RB253 Estágio Acadêmico Supervisionado  15 0 0 0 0 350 350 

RB254 Apresentação do TCC 2 40 0 0 0 40 80 
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5 ESTÁGIO ACADÊMICO SUPERVISIONADO 

De acordo com a Lei n. 11.788/2008, o Estágio Curricular Supervisionado 

faz parte do itinerário formativo do graduando, tendo como finalidade a 

contextualização curricular e o aprendizado de competências próprias da atividade 

profissional.  No caso do Curso de Oceanografia da UFPR, estas competências 

estão voltadas para a pesquisa oceanográfica e a gestão ambiental costeira. 

Durante o Estágio Acadêmico Supervisionado, o aluno tem acesso aos 

laboratórios de pesquisa do Centro de Estudos do Mar, aonde irá se integrar às 

atividades de pesquisa e extensão desenvolvidas nos mesmos. Além disso, irá 

elaborar e desenvolver seu Trabalho de Conclusão de Curso junto ao chefe do 

laboratório e/ou seu(s) Professor(es) Orientador(es).  

 

5.1 NORMAS PARA ELABORAÇÃO APRESENTAÇÃO DE TRABALHOS DE 

CONCLUSÃO DE CURSO (TCC)  

 
Art. 1º. O presente documento, aprovado pelo Colegiado do Curso de Graduação 

em Oceanografia do Centro de Estudos do Mar da UFPR, estabelece os critérios 

para a elaboração e defesa dos Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC). 

 

Art. 2º. Consideram-se aptos a realizar o TCC alunos aprovados na Disciplina 

Oficina de Pesquisa IV. 

 

Art. 3º. Para a aprovação na Oficina de Pesquisa IV, o aluno matriculado deverá 

ter aprovado, obrigatoriamente, o seu projeto de TCC, com a indicação expressa 

de um (1) orientador e, em casos específicos, de mais orientadores. 

 

Art. 4º. Pelo menos um dos orientadores de TCC deverá ser integrante do quadro 

permanente do Centro de Estudos do Mar; 

Parágrafo Único: O orientador em questão deverá possuir o título de 
Mestre ou título superior e ter seu nome aprovado pelo Colegiado do 
Curso de Oceanografia. 

 
Art. 5º. No caso da orientação principal ser externa ao corpo docente do CEM, 
deverá haver anuência da coordenação de Curso de Graduação em Oceanografia 
(CGO), sendo necessária a manifestação de interesse e responsabilidade, por 
escrito, do(s) orientador(es), que deverá(ão) se declarar cientes da presente 
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norma. 
Parágrafo Único: No caso da orientação principal ser externa, é 
obrigatório que haja um co-orientador do quadro permanente do CEM.  

 
Art. 6º. O aluno aprovado na Oficina de pesquisa IV deverá matricular-se na 
disciplina de Estágio Supervisionado durante o período de execução do seu 
projeto de TCC; 

Parágrafo Único: Caso o aluno matriculado faça mudança do seu 
projeto de TCC ou de orientador, uma nova proposta deverá ser 
encaminhada ao Colegiado do Curso de Oceanografia até 6 (seis) 
meses antes da defesa final do TCC. 

Art. 7º. O estágio supervisionado será acompanhado pelo(s) orientador(es), que 
deverá(âo) atribuir nota referente ao período de sua realização; 

§1º - Para a atribuição da nota do aluno, o(s) orientador(es) deverão 
levar em consideração os seguintes critérios: i) a participação do aluno 
em encontros tutoriais (mínimo 1 encontro mensal), ii) cumprimento dos 
objetivos do Projeto do TCC, iii) qualidade das atividades desenvolvidas 
pelo aluno; 
 
§2º - O colegiado poderá elaborar formulário específico de avaliação do 
aluno matriculado, para o registro da avaliação do estágio 
supervisionado; 

Art. 8º. As defesas prévias serão realizadas durante a Semana de Atividades 
Acadêmicas, a ser definida pela CGO, devendo coincidir com o período de 
atividades da disciplina de Oficina de Pesquisa IV do ano anterior. 

Parágrafo Único: O aluno que estiver cursando Oficina de Pesquisa IV e 
que assistir às defesas prévias de TCC poderá contabilizar a carga 
horária para as Atividades Formativas, desde que apresente 
comprovantes de sua presença  na Semana de Atividades Acadêmicas. 

Art. 9º. A defesa prévia consistirá da apresentação de uma versão escrita e 
exposição oral pública do projeto de TCC; 

Parágrafo único: a versão escrita do TCC para a defesa prévia deverá 
conter minimamente a apresentação da situação problema, uma revisão 
ordenada da literatura – explicitando as bases teóricas e metodológicas, 
a justificativa, a definição dos objetivos e metodologia e apresentação 
preliminar dos resultados. 

Art. 10º. O período para a defesa pública final dos TCCs será estabelecido no 
momento da elaboração do Calendário, pela Coordenação do Curso de 
Graduação em Oceanografia e com aprovação do seu Colegiado. 

Art. 11º. O aluno deverá encaminhar as devidas cópias do TCC para apreciação 
dos membros examinadores com, no mínimo, 2 (duas) semanas antes da defesa 
final, acompanhadas de carta do orientador principal,  autorizando a defesa; 
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Art. 12º. A defesa final do TCC deverá ocorrer com, no mínimo, a presença de 2 
(dois) avaliadores, sendo um deles o orientador principal, cuja presença é 
obrigatória. 

Art. 13º. O TCC poderá ser apresentado na forma de monografia ou na forma de 
artigo técnico-científico, obedecendo-se o seguinte: 

§1º - Se o TCC for apresentado na forma de monografia, o texto deverá 
estar dentro das normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas 
(ABNT) e das normas da UFPR; 
 
§2º - O aluno que optar pelo TCC na forma de artigo, deverá ter o aval 
do Orientador quanto ao idioma escolhido, quanto a qualidade e 
viabilidade de aprovação do artigo em periódico selecionado, devendo-
se adotar os critérios de formatação determinados por tal periódico. 
 

Art. 14º. A entrega do diploma de graduação ao aluno ficará condicionado à 
entrega da versão definitiva do TCC ao(s) orientador(es) e à biblioteca do CEM, 
tanto em meio impresso como em meio digital (em arquivo pdf); 

Parágrafo único: A versão definitiva do TCC deverá ser entregue à 
biblioteca, acompanhada obrigatoriamente de carta do orientador 
atestando que o aluno fez as devidas correções no trabalho. 

Art. 15º. Recomenda-se fortemente que os dados brutos coletados para a 
elaboração dos TCCs sejam disponibilizados, na forma de Anexos ou em formatos 
específicos, para a organização de um banco de dados pelo CGO. 

Art. 16º. Outros assuntos relativos ao TCC que não estejam previstos neste 
documento, deverão ser discutidos e deliberados pelo Colegiado do Curso de 
Oceanografa do CEM, UFPR. 
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6 NORMAS PARA ATIVIDADES FORMATIVAS 

 
Capítulo I  

 CARACTERIZAÇÃO E OBJETIVOS 

 

Art. 1o - De acordo com a Resolução CEPE 70/04 da UFPR, as Atividades 

Formativas (AF) são constituídas de atividades complementares em relação ao 

eixo fundamental do currículo, objetivando sua flexibilização.  

 

Art. 2º - As atividades formativas contemplam a articulação entre o ensino, a 

pesquisa e a extensão e asseguram o caráter interdisciplinar inerente às diversas 

áreas do conhecimento. 

 

Art. 3º - O aluno do curso de Oceanografia do Centro de Estudos do Mar da 

UFPR deverá cumprir 240 horas de AF. Destas 240 h, será exigido que o aluno 

realize atividades em pelo menos três categorias diferentes. As cinco categorias 

de AF são: Ensino, Pesquisa, Extensão, Gestão Universitária e Sócio-culturais e 

Embarque. As categorias e  seus devidos códigos são listados do Anexo 1 destas 

normas. 

 

Art 4º - De acordo com a resolução CEPE 70/04 da UFPR, são consideradas 

atividades formativas: 

I. Disciplinas eletivas; 

II. Estágios não obrigatórios; 

III. Atividades de monitoria; 

IV. Atividades de pesquisa; 

V. Atividades de extensão; 

VI. Atividades de representação acadêmica; 

VII. Atividades culturais; 

VIII. Participação em seminários, jornadas, congressos, eventos, simpósios, 

cursos e atividades afins; 

IX. Participação em Programa Especial de Treinamento (PET); 

X. Participação em projetos ligados à licenciatura; 

XI. Participação em oficinas didáticas; 

XII. Participação em programas de voluntariado; 

XIII. Participação em programas e projetos institucionais e 

XIV. Participação em Empresa Júnior reconhecida formalmente como tal pela 

UFPR. 

 

§1º - Também serão consideradas atividades formativas as horas de 
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atividades embarcadas   

 

Art. 5º - As Atividades Formativas serão obrigatoriamente realizadas no decorrer 

do curso de graduação. 

 

Capítulo II  

 ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO 

 

 

Art. 6º- O acompanhamento da realização, bem como da documentação das AF, 

são de responsabilidade do Aluno, da Comissão de Atividades Formativas do 

Curso de Oceanografia (CAFO) e do Colegiado do Curso de Oceanografia. 

 

Art. 7º - Compete ao Aluno buscar, executar e documentar a realização das AF  

por meio de declarações, certificados, ou outra forma que ateste sua participação 

em atividades compatíveis com  aquelas definidas nestas normas.  Também é 

atribuição do aluno apresentar a documentação comprobatória das AF à secretaria 

do curso de Oceanografia, dentro do prazo definido pela CAFO. Em hipótese 

alguma será aceita documentação fora do prazo ou que não apresente o total 

mínimo de 240h de AF. 

 

§1º - Todos os alunos deverão cumprir pelo menos 100 horas de embarque. 

Destas, 40 horas são oferecidas a todos os alunos dentro das disciplinas do curso, 

que serão contabilizadas para aqueles que comparecerem ao embarque, 

comprovada pelo diário de classe do professor. As demais 60 horas são 

responsabilidade do aluno, que deve buscar oportunidades de embarques dentro 

ou fora da universidade, para fins de pesquisa ou extensão. Não serão 

contabilizados embarques para fins turísticos. 

 

§2º - Após o embarque, o aluno deverá solicitar a assinatura do 
responsável pela atividade embarcada, em formulário próprio, disponível na 
página eletrônica do CEM. 
 

Art. 8º - A CAFO será composta por três professores do Curso de Oceanografia, 

indicados pela Coordenação deste Curso. O tempo mínimo de atuação dos 

membros da Comissão de AF será de 12 meses.  Para a composição de cada 

nova Comissão é requerida a permanência de um dos membros da Comissão 

anterior. 

  

Art. 9º - Compete à CAFO estabelecer os prazos para a entrega dos documentos 

comprobatórios de AF na secretaria, orientar o aluno na escolha das Atividades 
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Formativas, reunir-se semestralmente de forma ordinária para homologação e 

efetivação dos créditos de AF obtidos pelo aluno, bem como resolver e emitir 

parecer sobre os casos omissos neste regulamento. A CAFO poderá, ainda, 

avaliar e propor, junto ao Colegiado do Curso, alterações das normas de AF.  

 

Art. 10º - Compete ao Colegiado do Curso de Oceanografia aprovar alterações no 

regulamento das Atividades Formativas pela CAFO, bem como apreciar e julgar, 

em última instância, a apresentação de recursos oriundos de homologações da 

Comissão AF. 

 

Capítulo III 

PROCESSO DE VALIDAÇÃO DOS COMPROVANTES AF 

 

Art. 11º - A validação das Atividades Formativas será feita com base na 

documentação comprobatória apresentada pelo aluno, dentro do prazo 

determinado pela CAFO. Na referida documentação deverá constar a relação das 

atividades cumpridas, com o seu respectivo número de horas-atividade. A 

conversão de horas de AF em créditos obedecerá a Tabela de Créditos de Horas 

em Atividades Formativas (Anexo 1) destas normas. 

 

Art. 12º - Não será permitida a pontuação de uma mesma atividade em mais de 

uma das seis categorias (E, P, EX, GU, SC, EM) do Anexo I.  

 

 

Art. 13º - Será considerado aprovado o aluno que comprovar a carga horária total 

mínima de 240 h. 

 

Capítulo IV 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Art.14º - Das decisões tomadas pela CAFO caberá recurso, em última instância, 

ao Colegiado do Curso de Oceanografia do Centro de Estudos do Mar da 

Universidade Federal do Paraná. 

 

Art. 15º - As Normas para Atividades Formativas entrarão em vigor na data de sua 

aprovação pela CAFO e homologação pelo Colegiado de Curso, sendo revogadas 

as disposições em contrário. 
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Anexo 1: Tabela de Créditos de Horas em Atividades Formativas 

 

código CATEGORIA / ATIVIDADES Créditos em 

Horas 

(E) ENSINO  

E1 Disciplinas de outros cursos da UFPR 40h/Disciplina 

E2 Estágios não obrigatórios Metade da carga 

E3 Atividades de monitoria 15h/Disciplina 

E4 Participação em cursos e atividades afins em eventos Carga do curso 

E5 Organização de eventos acadêmicos 30h/evento 

E6 Programas de mobilidade acadêmica - nacional 40/participação 

E7 Programas de mobilidade acadêmica - internacional 80/participação 

(P) PESQUISA  

P1 Estágios não obrigatórios externo Metade da carga 

P2 Trabalho apresentado em congresso 15h/Trabalho 

P3 Publicação de artigo científico (Primeiro autor) 60h 

P4 Publicação de artigo científico (co-autor) 30h 

P5 Participação em seminários, congressos, simpósios 5h/Evento 

P6 Participação em projetos de pesquisa registrados na 

PRPPG 

60h/ano 

P7 Voluntário de pesquisa (mínimo 12 horas/semana) 30h/ano 

P8 Organização de eventos científicos 20h/evento 

(EX) EXTENSÃO  

EX1 Estágios não obrigatórios externos a UFPR Metade da carga 

EX2 Participação em seminários, congressos, simpósios 5h/Evento 

EX3 Organização de atividades de extensão 20h/evento 

EX4 Participação nas Feiras de Profissão da UFPR 15h/feira 

EX5 Participação em projetos de extensão registrados na 

PROEC 

60h/ano 

EX6 Voluntário de extensão (mínimo 12 horas/semana) 30h/ano 

EX7 Apresentação de palestras, cursos e oficinas na 

comunidade 

15h/Atividade 

EX8 Participação em audiências e consultas públicas 5h/Atividade. 

EX9 

EX10 

Representação em conselhos administrativos externos 

Mergulho autônomo com fins técnico-científicos 

30h/ano 

Horas submersas 

(GU) GESTÃO UNIVERSITÁRIA  

GU1 Diretoria do Centro Acadêmico 40h/ano 

GU2 Representação de turma (oficializado) 5h/ano 

GU3 Representação em plenárias e/ou colegiado do CEM 

ou da UFPR 

20h/ano 

GU4 Representação em instâncias superiores da UFPR 20h/ano 

GU5 Diretoria de Empresa Júnior reconhecida pela UFPR 30h/ano 

(SC) SÓCIO-CULTURAIS  
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SC1 Organização de atividades culturais 10h 

SC2 Visitas a museus 2h 

SC3 Assistir à peça de Teatro 2h 

SC4 Participação como mesário em eleições 5h 

SC6 

SC5 

Visita a Exibições culturais 

Participação em eventos culturais 

2h 

2h 

(EM) EMBARQUES  

EM 1 Embarque dentro de disciplinas da Oceanografia Carga do 

embarque 

EM 2 Embarques externos às disciplinas da Oceanografia Carga do 

embarque 

 

 

6.2 REGULAMENTAÇÃO DOS EMBARQUES OBRIGATÓRIOS DO CURSO DE 

OCEANOGRAFIA DA UFPR 

 
Todos os alunos do curso de Oceanografia deverão cumprir pelo menos 

100 horas de embarque para ter direito ao diploma. Destas, 40 horas são 

oferecidas a todos os alunos dentro das disciplinas do curso, que serão 

contabilizadas para aqueles que comparecerem ao embarque, comprovada pelo 

diário de classe do professor. As demais 60 horas são responsabilidade do aluno, 

que deve buscar oportunidades de embarques dentro ou fora da universidade, 

para fins de pesquisa ou extensão. Não serão contabilizados embarques para fins 

turísticos. Terão prioridade para embarques externos alunos formandos que 

necessitem de horas embarcados.  

Para a segurança dos alunos, a secretaria do curso precisa ser informada 

de todos os embarques com antecedência. Para isso, um formulário disponível na 

página do curso precisa ser preenchido e entregue na secretaria ANTES do 

embarque. APÓS o embarque, o aluno deverá se responsabilizar pela assinatura 

do responsável pelo projeto e somente com esta assinatura as horas serão 

contabilizadas. 

A comissão de embarque nomeada pelo colegiado do curso se ocupará de 

contabilizar as horas de todos os alunos no final do ano e de buscar novas 

oportunidades de embarque fora da universidade, que serão disponibilizadas na 
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página do curso. 

7 PERFIL DE EGRESSOS E INGRESSOS 

7.1 PERFIL PROFISSIONAL 

O oceanógrafo possui ampla formação técnico-científica para atuar de 

forma abrangente na compreensão e avaliação do funcionamento dos oceanos e 

ambientes transicionais. A partir de uma perspectiva científica crítica, multi- e 

interdisciplinar, está apto a estudar ambientes costeiros e oceânicos, realizando 

pesquisas sobre a vida animal e vegetal e sobre as características físicas, 

geológicas e químicas dos sistemas marinhos. Sua atuação compreende também 

o estudo dos efeitos das atividades humanas sobre a estrutura e funcionamento 

dos ecossistemas marinhos. Com a incorporação do conhecimento 

socioambiental, o oceanógrafo também procura compreender as relações homem-

natureza,natuando na orientação, proposição e formulação de estratégias, planos 

e ações para o uso sustentável dos recursos naturais marinhos renováveis e não 

renováveis. 

Os dados oceanográficos são coletados de maneiras muito variadas e não 

apenas em navios, incluindo o uso de sensores remotos, instrumentos fixos, 

rebocados ou ancorados, submersíveis autônomos, bóias, sondas colocadas 

dentro do mar ou perfurando os fundos marinhos, etc. Numa perspectiva 

socioambiental, o levantamento de informações também pode incluir o uso de 

métodos e instrumentos de pesquisa social, de administração, planejamento e 

gestão de recursos naturais. 

 

7.2 AS GRANDES ESPECIALIDADES DA OCEANOGRAFIA 

 Oceanografia biológica; que estuda as plantas e os animais 

marinhos, incluindo as relações destes com a estrutura e 

funcionamento dos ecossistemas costeiros e marinhos. 

 Oceanografia química; que investiga a composição da água do mar e 

os processos que controlam e alteram a sua composição, incluindo a 
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poluição marinha. 

 Oceanografia geológica; que estuda a estrutura, dinâmica de 

formação e composição do fundo marinho, incluindo a prospecção e 

uso dos recursos marinhos não renováveis. 

 Oceanografia física; que estuda a evolução no tempo e no espaço 

das propriedades físicas da água do mar (temperatura, densidade, 

etc.) e os movimentos das águas marinhas (ondas, marés, 

correntes). 

 Sócio-Ambiental que estuda as relações homem-natureza e os 

problemas socioambientais da zona costeira e oceânica. 

Profissionais da área de oceanografia podem ser formados tanto em nível 

de graduação como pós-graduação. Frequentemente adotarão uma abordagem 

multidisciplinar em seus trabalhos, aplicando os elementos de algumas ou de 

todas estas especialidades. 

7.3 OPORTUNIDADES NO MUNDO DO TRABALHO 

Empregos na área oceanográfica são fortemente concentrados em 

atividades técnico-científicas que podem incluir: 

 Levantamento, processamento e interpretações de dados físicos, 

químicos, geológicos, biológicos e socioambientais de sistemas 

marinhos e costeiros; 

 Desenvolvimento e aplicação de métodos, processos e técnicas de 

prospecção, explotação, beneficiamento, administração e gestão de 

recursos naturais marinhos e costeiros; 

 Desenvolvimento e aplicação de métodos, processos e técnicas de 

preservação e conservação ambiental, monitoramento de parâmetros 

dos ambientes marinhos e costeiros; 

 Elaboração de estudos, perícias, projetos, técnicas e tecnologias 

para obras, instalações, estruturas e empreendimentos; 

 Orientação, elaboração, assessoria e coordenação de estudos, 

projetos, planos e estratégias de ordenamento e uso dos recursos 
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naturais renováveis e não renováveis. 

Essas atividades podem ser desenvolvidas em instituições de ensino e 

pesquisa, empresas de consultorias, agências de fomento, empresas de 

prospecção de recursos naturais, órgãos públicos e organizações não 

governamentais. Outras organizações nacionais que empregam oceanógrafos 

incluem agências de proteção e regulação ambiental, órgãos do poder executivo, 

como Ministérios e Secretarias de Meio ambiente, aquicultura e pesca (estadual e 

municipal), agências de fomento e autarquias especializadas. As oportunidades 

também surgem em indústrias, cooperativas de produtores ou consultorias 

relacionadas à extração de petróleo e gás, mar aberto, e construções costeiras e 

instrumentação marinha. Também pode haver oportunidades de trabalho em 

organizações com as mesmas características no exterior. 

 

8 ESTRUTURA FÍSICA E CORPO DOCENTE 

O Centro de Estudos do Mar – CEM - abriga hoje dois cursos de 

Graduação: o Curso de Oceanografia, implantado em fevereiro de 2000 

(inicialmente como Ciências do Mar) e o Curso Tecnológico Superior em 

Aquicultura (CTAq), criado em 2009 como parte do plano de expansão acadêmica 

do CEM e foi criado através do programa REUNI-MEC.  

Sediado em Pontal do Sul, o Centro de Estudos do Mar possui um prédio 

central de 2000 m2 de área construída, abrigando gabinetes de professores, 

laboratórios especializados, biblioteca, auditório, laboratórios gerais, refeitório. 

Recentemente, a UFPR construiu uma Centro de Aquicultura de 1.641 m2 no 

litoral paranaense, localizado no município de Pontal do Paraná, que funcionará 

como sede de Curso de Aquicultura e abrigará laboratórios de cultivo de 

organismos vivos. 

Com o objetivo de ser um centro de formação de excelência nas áreas 

acima citadas, o CEM tem primado pela construção dos Projetos Pedagógicos de 

seus Cursos de Graduação dentro de uma linha comum, já que ambos 

compartilham o mesmo corpo docente (composto por vinte e sete Professores em 

2012) , este comprometido com os preceitos do Plano Nacional de Educação, 
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especialmente no que concerne às diretrizes de  superação das desigualdades 

educacionais; melhoria da qualidade do ensino; formação para o trabalho; 

promoção da sustentabilidade sócio-ambiental; promoção humanística, científica e 

tecnológica dos seus estudantes (Plano Nacional de Educação para o decênio 

2011-2020). 

Além disso, os Cursos do CEM têm buscado adequar-se ao perfil 

institucional da UFPR, consubstanciado em seu Plano de Desenvolvimento – PDI. 

Para tanto, os Projetos Pedagógicos dos Cursos do Centro de Estudos do Mar 

reconhecem a necessidade de proporcionar espaços acadêmicos condizentes 

com os princípios da Universidade pública, gratuita, de qualidade e comprometida 

socialmente; da indissociabilidade entre Ensino, Pesquisa e Extensão; da 

liberdade na construção e autonomia na disseminação do conhecimento, e do 

respeito a todas as instâncias da sociedade organizada (Plano de 

Desenvolvimento Institucional - 2007-2011). 

 

9 PROPOSTA DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO CURRÍCULO A 

SER IMPLANTADO 

 
Em atendimento às Resolução 75/09 e 34/11-CEPE, que dispõem sobre a 

instituição dos Núcleos Docentes Estruturantes (NDE) no âmbito da estrutura de 

gestão acadêmica dos Cursos Graduação da Universidade Federal do Paraná, o 

Colegiado de Oceanografia aprovou, no ano de 2011, a composição do NDE para 

o Curso.  

O NDE é composto por Professores lotados no Centro de Estudos do Mar e 

membros do Colegiado de Oceanografia, e subdivide-se em 4 (quatro) comissões, 

conforme a atribuição: 1) Comissão de Atividades Formativas; 2) Comissão de 

Embarque; 3) Comissão de Estágio Supervisionado; 4) Comissão de Assuntos 

Estratégicos.  

Assim, este projeto de reformulação curricular foi elaborado pelo Colegiado 

do Curso e pelo Núcleo Docente Estruturante, assim como por todos os 

Professores do Centro de Estudos do Mar através de sua participação nas 
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Oficinas Pedagógicas específicas para este fim realizadas nos anos de 2010 e 

2011. 

  Neste momento (outubro de 2012), pode-se dizer que a reforma curricular 

está pronta para ser implantada oficialmente, já que, nestes anos de elaboração, 

houve uma adaptação curricular pela qual os alunos que ingressaram desde o ano 

de 2008 até o ano de 2012 já estão vivenciando as mudanças aqui propostas. 

Deste modo, o acompanhamento e a avaliação da implantação deste novo 

currículo, proposto para entrar em vigência no ano letivo de 2013, contará com a 

participação de todos os professores do CEM em oficinas pedagógicas anuais. 

Além disso, o acompanhamento se dará através das reuniões regulares do 

Colegiado do Curso, que conta com Professores vinculados ao curso, tanto do 

CEM como de outros departamentos e com representantes discentes. Outras 

instâncias de participação no acompanhamento e avaliação do novo currículo são 

o Núcleo Docente Estruturante e a Plenária Departamental.  

9.1 PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO  

O planejamento estratégico, entre outras coisas, define a missão, a visão, 

os objetivos e metas, no caso, do Curso de Graduação em Oceanografia (CGO). 

Ainda que esses elementos devam ser discutidos e definidos sistematicamente, 

parte-se da idéia inicial de que nesse processo se definirá que o CGO deve atingir 

um nível de excelência, propondo-se a discussão a partir de uma referência inicial 

do que se entenda por excelência dentro dos critérios definidos pelo MEC, de 

forma que o CGO possa atingir pelo menos, numa primeira fase, estas exigências. 

O formulário de avaliação do MEC pode ser encontrado no site do INEP: 

WWW.inep.gov.br. 

Entende-se que esses critérios devam ser analisados criticamente e a partir 

dos limites constatados, sendo de responsabilidade do Colegiado e do grupo de 

Professores conceitualizar a excelência e definir os aspectos e indicadores da 

mesma, constituindo a base para definir os objetivos e metas do planejamento 

estratégico do curso. 

http://www.inep.gov.br/
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9.1.1 Fases do Planejamento Estratégico do CGO:  

O primeiro passo é um diagnóstico encima de elementos objetivos, e 

também o levantamento de opiniões de professores e alunos: 

 Levantar evolução quantitativa e situação atual de alguns indicadores 

básicos tais como: alunos ingressos e egressos, professores próprios 

e professores externos, tempo médio de egresso, taxas de 

aprovação/reprovação de disciplinas, as relações pertinentes entre 

essas variáveis. Realizar junto com a Secretaria do curso; 

 Realizar uma avaliação qualitativa levantando os indicadores de 

qualidade mais eloqüentes e objetivos; e 

 Levantar opinião de professores e alunos, o mais objetivamente 

possível. 

Discutir visão e missão, metas e objetivos do CGO. Isto, inicialmente no 

âmbito da comissão de assuntos estratégicos para elaborar a primeira idéia, mas 

deverá ser discutido e definido pelo coletivo de professores numa oficina 

pedagógica. 

Depois do anterior, definidas as metas, definir os passos a dar para atingi-

las, os prazos, os meios necessários e os responsáveis pelo acompanhamento de 

cada passo. 

 
 

9.1.2 Alguns elementos para serem considerados na elaboração do Plano 

Estratégico do Curso (PEC): 

 Sistematizar a capacitação docente, mediante cursos, palestras e 

oficinas de trabalho.  Formar uma biblioteca virtual com artigos e 

vídeos de interesse. 

 Sistematizar oficinas pedagógicas além da reforma curricular de 

forma de estabelecer uma cultura de valorização e tratamento dos 

assuntos pedagógicos.  

 Avaliar os elementos positivos e negativos do sistema de disciplinas 

concentradas que caracteriza o curso, considerando opiniões e 
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alunos e professores.   

 Estabelecer mecanismos de avaliação sistemática e periódica do 

curso, considerando os diferentes níveis e tipos de avaliação. Neste 

sentido, estabelecer mecanismos de avaliação das disciplinas, dos 

professores, das áreas do curso, do curso como um todo, etc., que 

considerem indicadores objetivos e opiniões de alunos e professores, 

assim como olhares externos, da forma mais realista e pratica 

possível, de forma que seja fácil de fazer e que reverta claramente 

em encaminhamentos para melhoras.  

 Conhecer e discutir os sistemas e os critérios de avaliação das 

disciplinas aplicados pelos professores de forma de ter uma noção 

do nível de exigência real que estamos aplicando, discutir se é o 

apropriado (se está abaixo ou acima do adequado para otimizar o 

rendimento dos alunos), e tender a homogeneizar. 

 Analisar qual o nível de correspondência entre a formação dos 

professores e os conteúdos que ministram de forma a detectar 

possíveis carências de profissionais de certas áreas ou de certas 

especializações.  

 Dispor de ensino de idiomas gratuito, de qualidade e de forma 

regular para alunos, professores e funcionários do Centro de Estudos 

do Mar; 

 Integrar atividades de extensão no currículo obrigatório do curso 

como um meio de maior conhecimento e compreensão dos alunos 

da realidade social e ambiental costeira, visando sua formação 

cidadã e uma melhor compreensão das diversas formas possíveis de 

seu exercício profissional; 

 Incrementar o relacionamento e circulação de alunos e professores 

entre o CEM e a UFPR Litoral, assim como os campi da UFPR em 

Curitiba; 

 Estimular e facilitar acesso dos alunos a atividades culturais 

diversas; 
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 Em termos de equipamentos, é estratégico dispor de embarcações 

adequadas para que os alunos possam desenvolver mais atividades 

embarcadas. 

 
 

10 PLANO DE ADAPTAÇÃO - QUADRO DE EQUIVALÊNCIAS 

  Currículo 2006     Currículo novo 

 

 CÓDIGO 
 DISCIPLINA 

CARGA 
HORÁRIA 

TOTAL 

CÓDIGO 

 DISCIPLINA 

CARGA 
HORÁRIA 

TOTAL 

RB016 
Introdução à Oceanografia Geológica 60 

RB201 
Introdução à Oceanografia Geológica 80 

RB017 
Introdução à Oceanografia Física 60 

RB202 
Introdução à Oceanografia Física 80 

RB018 
Introdução à Oceanografia Química 60 

RB203 
Introdução à Oceanografia Química 80 

RB080 
Biologia e Evolução 40 

RB204 
Biologia e Evolução 45 

RB019 
Introdução à Oceanografia Biológica 60 

RB205 
Introdução à Oceanografia Biológica 80 

RB079 
Fontes de Informações e Recursos 
Computacionais 80 

RB206 
Recursos Computacionais Aplicados à 
Oceanografia 80 

RB125 
Introdução à Aquicultura 45 

RB207 
Introdução à Aquicultura 45 

RB020 
Métodos da Ciência 60 

RB208 
Como Fazer Ciência 80 

RB022 Oficina de Pesquisa I 40 RB209 Oficina de Pesquisa I 45 

RB400 Tutoria I 150   Sem equivalência   

RB114 Introdução às Ciências Sociais 40 RB210 Introdução à Area Socioambiental 45 

CM085 Pré-Cálculo 40 CM085 Pré-Cálculo 40 

CM086 Cálculo para Ciências do Mar 120 CM086 Cálculo para Ciências do Mar 120 

CF066 Física para Ciências do Mar  120 RB211 Física para Oceanografia 160 

RB096 Introdução à Estatística  60 RB212 Introdução à Estatística  80 

RB025 Instrumentação Oceanográfica 80 RB213 Instrumentação Oceanográfica 80 

GC057 Geologia para Ciências do Mar  80 GC140 Geologia para Oceanografia 80 

RB026 
Técnicas de Disseminação do Conhecimento 
Centífico 40 

RB214 Comunicar Ciência 
45 

GA021 Noções Básicas de Cartografia e Navegação 40 Gaxxx Cartografia geral 45 

RB082 Química para Ciências do Mar  80 RB215 Química Geral para Oceanografia 80 

RB127 Diversidade Biológica I 45 RB216 Diversidade Biológica I 45 

HS058 Antropologia e Meio Ambiente 60 HSxxx Antropologia e Meio Ambiente 80 

RB124 Bioquímica 40 RB217 Bioquímica 80 

RB081 Diversidade Biológica 120 RB218 Diversidade Biológica II 120 

RB116 Inferência Estatística 60 RB219 Inferência Estatística 45 

BB063 Vegetação Costeira 40 BB063 Vegetação Costeira (optativa) 40 

GA024 Fotogrametria e Fotointerpretação 40   Sensoriamento remoto aplicado (optativa)   

RB083 Química orgânica marinha     Sem equivalência   

RB401 Tutoria II 150   Sem equivalência   

GC058 História Geológica da Vida 80 GC139 História Geológica da Vida 80 

RB112 Crise ambiental: abordagens éticas e políticas 80 RB220 Abordagens da crise ambiental 80 

RB027 Ecologia Geral 80 RB221 Ecologia Geral e de Populações 120 

RB086 Oficina de Pesquisa II 80 RB222 Oficina de Pesquisa II 80 

GA023 Sensoriamento Remoto e Geoprocessamento 80 RB223 Sensoriamento Remoto e Geoprocessamento 80 



 
 

 39 

RB093 Fluxos Geofísicos e Interação ar-mar 60 RB224 Interação Oceano - Atmosfera 80 

RB076 Introdução ao Mergulho Científico 40   Sem equivalência   

RB109 Sociologia e Meio Ambiente 40   Sociologia e Meio Ambiente (optativa)   

RB123 Economia  e meio ambiente 80 RB225 Economia  e meio ambiente 80 

RB122 Meteorologia  80 RB226 Meteorologia  80 

RB110 Meio Ambiente e Desenvolvimento 60 RB227 Meio Ambiente e Desenvolvimento 80 

RB053 Ondas e Marés  60 RB228 Ondas e Marés  80 

RB041 Modelagem de Sistemas Marinhos 80 RB229 Modelagem de Sistemas Marinhos 80 

RB088 Oficina de Pesquisa III 80 RB230 Oficina de Pesquisa III 80 

DC024 Direito Ambiental 60 ? Direito Ambiental 80 

SE055 Economia - Ciências do Mar 60 RB225 Economia  e meio ambiente 80 

RB090 Oceanografia Geológica 90 RB231 Oceanografia Geológica 120 

RB089 Oceanografia Física 90 RB232 Oceanografia Física 80 

RB091 Oceanografia Química 90 RB233 Oceanografia Química 120 

RB038 Oceanografia Biológica 120 RB234 Oceanografia Biológica 120 

RB039 Poluição Marinha e Ecologia da Restauração 80 RB235 Poluição Marinha 80 

RB084 Sedimentos Marinhos 60 RB236 Sedimentologia para Ciência do Mar 80 

RB402 Tutoria III 150   Sem equivalência   

RB043 Oficina de Pesquisa IV 120 RB237 Oficina de Pesquisa IV 160 

RB087 Planejamento Amostral e Experimental   RB238 Planejamento Amostral e Experimental 80 

RB126 Tecnologia e Gestão Pesqueira 80 RB239 Tecnologia e Gestão Pesqueira 80 

RB113 
Formas de Apropriação e Uso de Recursos 
Costeiros 40 

RB240 
Formas de Apropriação e Uso de Recursos 
Costeiros 80 

RB048 
Processos Ecológicos em Ambientes Marinhos 80 

RB241 
Processos Ecológicos em Ambientes 
Marinhos 80 

RB095 Geoquímica Marinha 80 RB242 Geoquímica Marinha 80 

RB074 Tutoria IV 150   Sem equivalência   

AZ061 Gerenciamento Costeiro 60 AZ061 Gerenciamento Costeiro 80 

RB097 Biologia Pesqueira 80 RB243 Biologia Pesqueira 80 

RB098 Avaliação de Impactos Ambientais 80 RB244 Avaliação de Impactos Ambientais 80 

GB033 Zoneamento Ambiental 60 GB033 Zoneamento Ambiental 80 

RB051 
Biologia da Conservação de Ambientes 
Terrestres e Marinhos 60 

RB245 
Biologia da conservação e áreas protegidas 80 

RB047 
Física de Sistemas Costeiros com Ênfase em 
Física Estuarina 60 

RB246 
Física de Sistemas Costeiros com Ênfase em 
Física Estuarina 80 

RB045 Ecologia de Populações 60   Sem equivalência   

GC059 Geologia Ambiental 80 RB247 Geologia Ambiental 80 

RB075 Ecotoxicologia 80 RB248 Ecotoxicologia 80 

RB092 
Recursos Marinhos Renováveis e não-
renováveis 80 

RB249 
Recursos Marinhos Vivos e Não Vivos 80 

RB094 
Processos de Transportes, Erosão e Acreção 
em Zonas Costeiras 40 

RB250 
Processos de Transporte Sedimentar 45 

RB107 Elementos de Educação Ambiental 80 RB251 Educação Ambiental 80 

RB085 
Análise Multivariada e Análise de Séries 
temporais 90 

RB252 
Análise Multivariada e Análise de Séries 
temporais 80 

RB117 e 
RB118 Estágio Supervisionado 350 

RB253 
Estágio Acadêmico Supervisionado 350 

RB119 Monografia 80 RB254 Apresentação do TCC 80 

RB109 Sociologia e meio ambiente  40 RB255 Sociologia e meio ambiente 45 

RB108 Técnicas da Pesquisa Social 40  RB256 Técnicas da Pesquisa Social  45 

BB050 
Vegetação Costeira: aspectos botânicos e 
ecológicos  40 

BB063 
Vegetação Costeira  40 

BB063 
Vegetação Costeira: aspectos botânicos e 
ecológicos  40 

BB063 
Vegetação Costeira  40 

GA024 Fotogrametria e fotointerpretação 40  GA603 Sensoriamento remoto aplicado  45 

   Sem equivalência   GA602 Levantamentos hidrográficos  80 
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RB105A Tópicos Especiais em Ciências do Mar I - A  80 RB105A Tópicos Especiais em Ciências do Mar I - A  80 

RB105B Tópicos Especiais em Ciências do Mar I - B  80 RB105B Tópicos Especiais em Ciências do Mar I - B 
80 

RB106A Tópicos Especiais em Ciências do Mar II - A  80 RB106A Tópicos Especiais em Ciências do Mar II - A 
80 

RB106B Tópicos Especiais em Ciências do Mar II - B 80  RB106B Tópicos Especiais em Ciências do Mar II - B 
80 

RB055 
Técnicas e Métodos em Oceanografia  Química   60 

RB257 
Técnicas e Métodos em Oceanografia  
Química   80 

RB056 
Programação e Métodos Computacionais 
Aplicados às Ciências Ambientais  60 

RB258 
Programação e Métodos Computacionais 
Aplicados às Ciências Ambientais 80 

RB057 Ictiologia   80 RB259 Ictiologia   80 

RB058 Ecologia do Plâncton  80 RB260 Ecologia do Plâncton  80 

RB059 Ecologia do Bentos Marinho  40 RB261 Ecologia do Bentos Marinho 45  

RB103 Ecologia do Bentos Marinho  40 RB261 Ecologia do Bentos Marinho  45 

RB060 Microbiologia Marinha  80 RB262 Microbiologia Marinha  80 

TH013 Administração Portuária   60 RB263 Gestão Portuária   80 

RB101 Administração Portuária  60  RB263 Gestão Portuária   80 

 Sem equivalência   RB264 Mamíferos aquáticos  80 

RB012 Ictioplâncton   40 RB265 Ictioplâncton   45 

GC064 Análise Espacial em Ambientes Costeiros  80 RB266 Análise Espacial em Ambientes Costeiros  80 

RB100 
Análise Espacial em Ambientes Costeiros, 
baseada em Sistema de Informações 
Geográficas  80 

RB266 
Análise Espacial em Ambientes Costeiros  80 

  Sem equivalência   RB267 Modelagem numérica aplicada   

  Sem equivalência   RB268 Fotografia científica nas ciências naturais   

  Sem equivalência   RB269 Piscicultura marinha   

  Sem equivalência   RB270 Problemas da Camada Limite   
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