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

20 DE ABRIL DE 2020. 
 
Aos vinte dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte foi realizada remotamente a II 
reunião ordinária do Colegiado 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 Amanara Potykytã de Sousa Dias Vieira, Eduardo 
Marone, Leonardo Sandrini Neto, Maikon Di Domenico e Ricardo Franscisco Brocenschi, a 
secretária do curso Claudia Terezinha Saldanha e a representante dos discentes Giuliani 
Manfredini Battaiello. Em pauta: 1) Resultados da primeira Reunião do Colegiado de 
Coordenadores do CPP/CEM, e; 2) Avaliação da proposta de Resolução para o período 
especial do calendário acadêmico UFPR..............................................................................  
 
1º Item da Pauta: O Prof. Lamour expôs aos demais os principais pontos da reunião de 
Coordenadores do CEM, entre eles a discussão das opções e dificuldades frente à 
paralisação das aulas devido a pandemia do COVID-19. Os docentes do colegiado 
concordaram que a opção de estender as aulas nos meses de janeiro e fevereiro no litoral 
não é viável, principalmente pelo intenso fluxo de veículos que inibe o trânsito e, também, 
que a utilização de plataformas virtuais pelos alunos pode ser difícil (dificuldade de acesso, 
internet de baixa qualidade, distrações no ambiente familiar, etc.). O Prof. Marone 
acrescentou que deve ser feito tudo que estiver ao alcance para a flexibilização, visando 
principalmente minimizar o prejuízo aos formandos. O Prof. Ricardo perguntou qual o 
posicionamento do NDE do curso, e Prof. Lamour concorda que é necessária a consulta. A 
reunião do NDE está marcada para sexta-feira (24/04).............................................................. 
2º Item da Pauta: O Prof. Lamour introduziu brevemente a pauta, pois a proposta de 
resolução que institui o período especial devido à pandemia já havia sido disponibilizada 
previamente. O Prof. Marone ressaltou que a proposta prevê que o docente definirá como 
será ministrada a disciplina (com anuência dos alunos), mas que, caso haja ao menos um 
aluno que não concorde, a disciplina deverá ser ministrada presencialmente depois. O Prof. 
Sandrini comentou a dificuldade de repetir o trabalho, principalmente para turmas grandes, 
e que esta é uma preocupação geral entre os professores. A aluna Giuliani recordou os 
dados do CAMAR, que demonstram que a maioria dos alunos é contra a opção de aulas 
remotas, pelos pontos já abordados anteriormente nesta reunião. A Profa. Amanara 
acrescentou a dificuldade em gerenciar “vários calendários” ao mesmo tempo dentro dos 
cursos. O Prof. Lamour comentou que a maior parte dos professores vê necessidade de 
aulas presenciais, e que o EaD não será suficiente para suprir as disciplinas e, também, que 
a minuta da resolução deixa muitas dúvidas. O Prof. Maikon demonstrou preocupação com 
a reação dos alunos, no sentido da saúde mental, perante a carga horária das disciplinas no 
panorama atual, propondo a necessidade de atividades mais lúdicas. O Prof. Ricardo 
concordou e sugeriu que este tempo deveria ser utilizado, por exemplo, para a execução de 
outras tarefas, que poderiam ser apresentadas como Atividades Formativas 
Complementares. A Profa. Amanara também sugeriu utilizar este tempo para capacitação, 
tanto dos alunos como dos professores. A secretária Claudia comentou que os docentes 
devem ficar atentos às lacunas da proposta de resolução e aguardar a definição da Reitoria, 
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para evitar o retrabalho e, como comentado pelo Prof. Sandrini, a diminuição da qualidade 
do ensino. O Prof. Marone comentou que a Coordenação deverá preencher um formulário 
com as sugestões que será enviado à Reitoria. Ressaltou ainda que deverá ficar claro a 
atribuição unicamente dos docentes responsáveis e colegiados de curso nas definições das 
disciplinas. A aluna Giuliani falou que o CAMAR irá consultar os formandos para apresentar 
um posicionamento destes. Nos últimos comentários da reunião os professores foram 
unanimes em desaprovar a opção de aulas em janeiro e fevereiro, devido às 
particularidades do campus, e também na adoção de um modelo EaD total e automático, 
sem discutir outras opções. Outras preocupações foram expostas, como a questão da 
pirataria e a disponibilidade de tempo para criação de material didático, já que as 
bibliotecas estão fechadas, e muitos livros não são acessíveis gratuitamente de forma 
digital; e a utilização de plataformas diferenciadas e a decorrente dificuldade de acesso........ 
 
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 


