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ATA DA I REUNIÃO ORDINÁRIA DE COLEGIADO DO ANO DE 2020 DO CURSO DE 
GRADUAÇÃO EM OCEANOGRAFIA DO CENTRO DE ESTUDOS DO MAR, REALIZADA NO DIA 

17 DE MARÇO DE 2020. 
 
Aos dezessete dias do mês de março do ano de dois mil e vinte foi realizada virtualmente a I 
reunião ordinária do Colegiado do Curso de Graduação em Oceanografia do CEM/UFPR, a 
qual foi presidida pelo Prof. Dr. Marcelo Renato Lamour, então Coordenador do curso. 
Manifestaram-se os professores doutores Amanara Potykytã de Sousa Dias Vieira, Henry 
Louis Spach, Leonardo Sandrini Neto e Maikon Di Domenico, a secretária do curso Claudia 
Terezinha Saldanha e a representante dos discentes Giuliani Manfredini Battaiello. Em 
pauta: 1) Aprovação da ata da reunião anterior; 2) Solicitação de quebra de pré-requisito; 
3) Solicitações de prorrogação de prazo de conclusão do curso; 4) Solicitação de 2º 
trancamento de curso; 5) Solicitação de mudança de orientador do TCC; 6) Pedido de 
equivalências; 7) Solicitações para cursar carga horária semanal distinta; 8) Pedido da 
Profa. Renata Hanae Nagai para participar do POA do curso; 9) Situação da disciplina 
RB341 - Poluição Marinha (2º semestre de 2020); 10) Solicitação para antecipação da data 
de defesa do TCC; 11) Pré-requisito da disciplina RB358 – Oceanografia por satélite; 12) 
Pedido de exoneração do Prof. Maikon da Comissão das Atividades Formativas e dos 
embarques da marinha....................................................................................................... 
 
1º Item da Pauta: Aprovada por unanimidade......................................................................... 
2º Item da Pauta: A aluna Paloma Nunes (GRR20173185) solicita quebra de pré-requisito na 
disciplina Geoquímica Marinha (RB349). Ela atende aos critérios estipulados pela Resolução 
001/2018 do CGO. O professor coordenador da disciplina, César de Castro Martins, foi 
consultado e emitiu parecer favorável. O colegiado concordou com a decisão do docente e 
autorizou a quebra de pré-requisito unanimemente................................................................ 
3º Item da Pauta: 3.1) O aluno João Pedro Censi (GRR20135968), processo SEI 
23075.047565/2019-09, apresentou justificativa e solicita prorrogação do prazo somente 
para a conclusão e defesa do TCC (RB254). Os docentes leram o documento apresentado 
pelo aluno e concordaram em unanimidade com a extensão do prazo para conclusão do 
curso neste primeiro semestre de 2020; 3.2) A aluna Maria Clara Melo Barros 
(GRR20133273), processo SEI 23075.036780/2019-76, apresentou justificativa e solicita 
prorrogação do prazo para concluir as disciplinas pendentes: Processos ecológicos em 
ambientes marinhos (RB241), Ecologia geral e de populações (RB221) e Inferência estatística 
(RB219) no primeiro semestre de 2020, e: Meio ambiente e desenvolvimento (RB227), 
Oceanografia descritiva (RB232) e uma disciplina optativa, preferencialmente Ictioplâncton 
(RB265), no segundo semestre de 2020. Os professores concordaram com a prorrogação do 
prazo para a conclusão do curso para este primeiro semestre de 2020. A liberação para a 
continuidade fica condicionada ao desempenho da aluna neste primeiro semestre; 3.3) O 
aluno Luiz Fellipe Correa Dias (GRR20128887), processo SEI 23075.064719/2018-38, foi 
notificado por e-mail em 03/03/2020, sendo informado que deveria apresentar justificativa 
para nova solicitação de prorrogação de prazo. Até a presente data o aluno não entrou em 
contato com a Secretaria ou a Coordenação do curso. Desta maneira, se o aluno não 
apresentar justificativa em tempo hábil para matrícula, o processo será encaminhado ao 
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NAA para as providências referentes ao cancelamento do registro acadêmico do 
aluno........................................................................................................................................... 
4º Item da Pauta: A aluna Letícia Rafaela Ramos (GRR20186055) requer o 2º trancamento 
de curso. A justificativa da aluna foi apresentada aos docentes, que aprovaram o 
trancamento pelo período de um ano, conforme solicitado pela aluna................................... 
5º Item da Pauta: A aluna Veridiana Sofia Helena Catarina Reichert (GRR20155279) 
apresentou o Requerimento 3 do TCC e pré-projeto solicitando a mudança de orientador do 
Prof. Marcelo Sandin Dourado, devido ao seu afastamento, para o Prof. Eduardo Marone. 
Ambos apresentaram ciência da solicitação. A mudança de orientador foi aprovada 
unanimemente.......................................................................................................................... 
6º Item da Pauta: A aluna Wivian Brusch Ferreira (GRR20204414) requer equivalências de 
disciplinas, conforme processo SEI 23075.016270/2020-16. As disciplinas cursadas no 
próprio curso, no seu registro anterior (GRR20173207), tiveram suas equivalências 
aprovadas pelo Colegiado e, as cursadas na UFSC, Geologia Geral e Microbiologia Marinha, 
foram encaminhadas para análise dos Profs. Carlos Soares e Hedda Kolm, respectivamente, 
que devem apresentar perecer dentro dos prazos estipulados pelo calendário acadêmico.... 
7º Item da Pauta: Os seguintes alunos solicitaram autorização para cursar carga horária 
semestral distinta da estipulada pelo PPC do curso: 7.1) Exceder a carga horária somente 
para cursar a disciplina Tópicos especiais em Oceanografia – Instrumentação Oceanográfica 
II (RB371B): 7.1.1) Breno Tramontini Steffen (GRR20185266); 7.1.2) Samuel Francisco Alves 
Gonçalves (GRR20186852); 7.1.3) Victor Lucas Skroch de Souza (GRR20183359); 7.1.4) 
Victória Geovanna de Avila Mendes (GRR20183337); 7.1.5) Aline Rafaele Nakamori de 
Toledo (GRR20183361); 7.1.6) Leticia Fehmberger Rech (GRR20176756); 7.1.7) Isabella 
Camargo Manenti (GRR20183366); 7.1.8) Luana Cristina da Silva Alves dos Santos 
(GRR20186051); 7.1.9) Sabrina Calixto Pavoni Ramos (GRR20186054); 7.2) Exceder a carga 
horária para cursar as disciplinas Meio ambiente e desenvolvimento II (RB322) e Tópicos 
especiais em Oceanografia – Instrumentação Oceanográfica II (RB371B): Gabrielle Vieira 
Lube (GRR20186851); 7.3) Exceder a carga horária para cursar a disciplina Estágio 
Acadêmico Supervisionado (RB366): Sabrina Lemos Valente (GRR20176750); 7.4) Cursar 
carga horária inferior ao mínimo: Giovanna Gutseit Stefani (GRR20194721), para ficar 
matriculada apenas na disciplina Comunicar ciência (RB325); todos os pedidos para cursar 
carga horária distinta descritos neste item foram aprovados pelos membros do 
Colegiado................................................................................................................................... 
8º Item da Pauta: A Profa. Renata Hanae Nagai comunicou à Coordenação que deseja 
participar do Programa de Orientação Acadêmica (POA) do curso de Oceanografia. No 
momento não há nenhum docente nomeado para o POA. O pedido foi aprovado 
unanimemente.......................................................................................................................... 
9º Item da Pauta: Conforme processo SEI 23075.010428/2020-44, no Ofício 14 e 
Informações 21 e 25, solicita-se ao Colegiado do curso uma definição sobre a disciplina 
RB341 – Poluição Marinha, ofertada regularmente nos semestres pares. A disciplina deveria 
ser ofertada no 2º semestre de 2020, mas ainda está sem professor definido, pois o 
Coordenador da disciplina, César de Castro Martins, está com afastamento do país 
aprovado por seis meses, de junho a novembro. Os docentes discutiram e concordaram que 
deverá ser feito um encaminhamento à PROGRAD, inclusive questionando sobre a 
possibilidade de contratação de professor substituto neste caso específico. Entende-se que 
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a solicitação do docente foi feita anteriormente à publicação do ofício do MEC que veda a 
contratação de novos professores substitutos. Após as discussões, foi informado à 
Coordenação do curso que o afastamento do docente foi adiado para 2021......................... 
10º Item da Pauta: A aluna Dayane de França Morais (GRR20153231) solicita a antecipação 
da data de defesa do seu TCC para a semana dos dias 01 a 05 de junho. A semana de 
defesas está estipulada de 22/06 a 03/07, conforme calendário da Coordenação, 
compreendendo as duas últimas semanas de aula do semestre. A aluna informou que está 
em comum acordo com a sua orientadora, Profa. Érica Vidal, e que esta data facilitaria a 
composição da banca. O pedido foi aprovado unanimemente................................................. 
11º Item da Pauta: Na semana de ajustes de matrícula, foi constatado pela Secretaria que o 
sistema SIE permitia erroneamente a matrícula dos alunos na disciplina Oceanografia por 
satélite (RB358) mesmo sem possuírem o pré-requisito estipulado pelo PPC, a disciplina 
Oceanografia Física Descritiva (RB332). Após a constatação, a Secretaria consultou o diário 
de classe e verificou que dos 11 alunos matriculados, 04 não possuem o pré-requisito. O 
Prof. coordenador da disciplina, Maurício Almeida Noernberg, foi consultado e recomendou 
que o pré-requisito seja atendido. O Colegiado decidiu atender a recomendação do Prof. 
Maurício, mantendo o pré-requisito. Consequentemente, os alunos em situação irregular 
serão desmatriculados da disciplina.......................................................................................... 
 12º Item da Pauta: O Prof. Maikon comunicou à Coordenação o interesse de ser exonerado 
da CAFO (Comissão de Atividades Formativas) e também do controle dos embarques da 
marinha dos alunos do curso, pois assumiu recentemente a Coordenação da pós-graduação 
(PGSISCO). Os docentes não se opuseram ao pedido. O Colegiado indicará os novos 
componentes para essas funções na próxima reunião.............................................................. 
 
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 


