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ATA DA I REUNIÃO ORDINÁRIA DO NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE DO CURSO DE 
GRADUAÇÃO EM OCEANOGRAFIA DO CENTRO DE ESTUDOS DO MAR, REALIZADA NO DIA 

24 DE ABRIL DE 2020. 
 
Aos vinte e quatro dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte foi realizada remotamente 
a I reunião ordinária do Núcleo Docente Estruturante (NDE) do Curso de Graduação em 
Oceanografia do CEM/UFPR, a qual foi presidida pelo Prof. Dr. Marcelo Renato Lamour, 
Coordenador do curso. Manifestaram-se os professores doutores César de Castro Martins, 
Eduardo Marone, Leonardo Sandrini Neto e Maurício Almeida Noernberg, e a secretária do 
curso Claudia Terezinha Saldanha. Em pauta: 1) Posicionamento do NDE sobre a Minuta de 
Resolução UFPR para o período especial do calendário acadêmico; 2) [Inclusão de pauta] 
Visita do MEC; 3) [Inclusão de pauta] Reforma curricular..................................................... 
 
1º Item da Pauta: Foram feitos comentários sobre a reunião da CCGrad ocorrida no dia 
anterior. O Prof. Lamour informou que aguardamos a publicação da Resolução, mas que 
ficou claro que a maior parte das definições será atribuída ao Colegiado. Ele questionou aos 
demais professores o que pensam sobre as atividades remotas e quais medidas podem ser 
adotadas. O Prof. Sandrini se posicionou contra o início apressado das atividades de 
maneira remota e abertura do precedente do ensino à distância nas universidades federais, 
devendo-se aguardar o retorno do calendário acadêmico. O Prof. Noernberg incentiva a 
produção de atividades formativas complementares, não sendo vantajoso o período 
especial se houver necessidade de retrabalho posterior. O Prof. Lamour comentou que o 
curso possui boas condições de se adaptar após o retorno do calendário, pois tem turno 
integral, salas disponíveis e experiência em ministrar aulas concentradas, situação que 
poderia ser autorizada pelo NAA. Diante desse panorama, acredita ser possível cumprir o 1º 
e 2º semestres acadêmicos ainda no 2º semestre civil deste ano. Ele solicitou à Secretaria 
um relatório dos alunos formandos e das disciplinas em que estão matriculados. O Prof. 
Marone ressaltou a fala do Prof. Barra na reunião mencionada em que, não havendo 
estrutura departamental, tais definições são responsabilidade do Colegiado, levando em 
consideração as características e particularidades do próprio curso. Lembrou ainda a 
recomendação de oferecer atividades aos calouros, nas disciplinas de introdução, devido à 
falta de aderência deste grupo, e que as atividades orientadas (TCC e estágio) podem ser 
continuadas havendo comum acordo entre professor e aluno. Recomendou que as 
atividades remotas devam ser utilizadas para adiantar o que for possível, possibilitando 
depois mais tempo às atividades que invariavelmente serão presenciais. O Prof. César 
Martins comentou a inviabilidade de atividades remotas a turmas com mais de 10 alunos, e 
sugeriu que seja feito um levantamento das turmas com menos de 10 alunos em disciplinas 
de 36h, pois essas seriam mais fáceis de adiantar. O Prof. Lamour relembrou que os alunos 
são contrários ao ensino remoto e que não há condições de aulas em janeiro e fevereiro. 
Todos concordaram que no momento deverão ser priorizados os alunos formandos e os 
calouros e, que se houver possibilidade de adequações futuras ao calendário, os alunos 
periodizados................................................................................................................................ 
 
2º Item da Pauta: O Prof. Lamour informou sobre a possível visita do MEC para renovação 
do reconhecimento do curso. O relatório de avaliação de 2017 foi então disponibilizado 
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para todos. O Prof. comentou brevemente os pontos negativos e pediu sugestões a serem 
levadas à Direção, visando uma melhora da nota do curso. O Prof. Marone comentou que 
devido ao COVID-19 é difícil que a visita seja realizada ainda este ano. Sugeriu a abertura de 
um processo no SEI, constando a informação sobre a provável visita, o relatório anterior, 
destacando os pontos a serem melhorados e a responsabilidade da Direção em viabilizar a 
infraestrutura necessária, cobrando um posicionamento. O processo de número 
23075.024938/2020-07 foi aberto pela Secretaria..................................................................... 
 
3º Item da Pauta: O Prof. Lamour comentou a necessidade da reforma curricular no curso. 
Além da inclusão da porcentagem de carga horária das disciplinas em extensão e educação 
à distância, de acordo com as resoluções 72/10 e 57/19 - CEPE, o PPC também carece de 
atualizações. Entre as possíveis alterações citadas por ele estão: revisão das disciplinas 
obrigatórias e optativas (por exemplo, Cartografia devendo ser obrigatória); retorno do 
termo “concentrado”; equalização das cargas horárias entre as disciplinas das grandes áreas 
da Oceanografia; modificações em algumas periodizações e pré-requisitos, e; outros ajustes 
visando melhor acompanhamento das Diretrizes Curriculares Nacionais para os cursos de 
Oceanografia. Em seguida, o Prof. Lamour questionou a opinião dos demais sobre a 
reforma. Todos os docentes concordaram que é necessária, e também sugeriram a 
alteração do curso para 15 semanas. O Prof. Marone comentou que são necessários poucos 
retoques, e que a possibilidade de oferta concentrada é difícil, mas que se deve deixar 
explícito no PPC que a oferta neste formato dependeria de aprovação do Colegiado/NDE. 
Sugeriu que a Coordenação elabore uma minuta da reforma, derivada da alteração direta 
do atual PPC, para que seja disponibilizada aos demais docentes. Todos concordaram. O 
Prof. Noernberg comentou sobre a equalização das cargas horárias entre as disciplinas e 
sugeriu que algumas disciplinas sociais sejam convertidas para a carga horária de extensão. 
Também questionou se quanto à carga horária total do curso há alguma definição do MEC. 
O Prof. Sandrini comentou que os outros cursos do CEM também desejam mudar para 15 
semanas, e demonstrou preocupação com as disciplinas básicas, de códigos comuns, como 
cálculos, físicas e estatísticas, caso os cursos não alterem o número de semanas ao mesmo 
tempo. Então, houve uma discussão geral sobre a possível permanência da carga horária 
atual das disciplinas, já que a alteração de 18 para 15 semanas equivale à carga horária 
necessária para atender à inclusão do ensino à distância. O Prof. Lamour comentou que 
provavelmente serão necessárias mais disciplinas. Em seguida, agradeceu a presença de 
todos e informou que a minuta da reforma será elaborada e enviada na próxima semana...... 
 
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 


