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

18 DE MAIO DE 2020. 
 
Aos dezoito dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte foi realizada remotamente, 
através da plataforma TEAMS, a II reunião ordinária do Núcleo Docente Estruturante (NDE) 
do Curso de Graduação em Oceanografia do CEM/UFPR, presidida pelo Prof. Dr. Marcelo 
Renato Lamour, Coordenador do curso. Manifestaram-se os professores doutores César de 
Castro Martins, Daniel Hauer Queiroz Telles, Eduardo Marone, Leonardo Sandrini Neto e 
Maurício Almeida Noernberg, e a secretária do curso Claudia Terezinha Saldanha. Em pauta: 
1) Redução do período letivo do curso de 18 para 15 semanas; 2) Possibilidade 
de disciplinas serem ministradas em formato condensado ou concentrado; 3) 
Transferência das disciplinas Of. de Pesquisa para a modalidade de atividades orientadas; 
4) Inclusão de novas disciplinas a serem discutidas entre os pares de cada área da 
Oceanografia; 5) Inclusão da disciplina Epistemologia na grade curricular obrigatória; 6) 
Inclusão, sem acréscimo na CH total das disciplinas obrigatórias, de 20% de EaD; 7) 
Possibilidade de execução de EaD na totalidade da CH quando por motivo de força maior; 
8) Reavaliação de disciplinas optativas; 9) Migração de disciplinas entre os períodos de 
oferta e quanto ao caráter (obrigatórias, eletivas e optativas); 10) Novas disciplinas na 
grade conforme as diretrizes dos cursos de Oceanografia.................................................... 
 
1º Item da Pauta: O Prof. Lamour iniciou a reunião comunicando que esta tratará 
especificamente da proposta de reforma curricular. O prazo inicial para envio da proposta 
ao NAA é em junho, mas o prazo poderá ser excepcionalmente estendido, devido à 
pandemia. Discutiu-se a redução e retorno do curso para 15 semanas letivas. Comentaram-
se as vantagens, como a melhor adaptação ao calendário civil, por exemplo, evitando-se a 
sobreposição com o carnaval ou término tardio do segundo semestre letivo, períodos 
complicados para o trânsito no litoral; além disso, também acompanharia a tendência dos 
demais cursos no CEM e na UFPR, em sua maioria. Todos concordaram.................................. 
 
2º Item da Pauta: Os professores discutiram e concordaram unanimemente com a inclusão 
de trecho no PPC que permita a oferta de disciplinas concentradas ou condensadas, desde 
que haja aprovação prévia pelo Colegiado do curso. Concordaram também que o texto não 
deverá ser muito restritivo, devendo posteriormente, se necessário, ser regulamentado pelo 
próprio Colegiado....................................................................................................................... 
 
3º Item da Pauta: Propôs-se a alteração de todas as disciplinas “Oficinas de Pesquisa” (da I à 
IV) para a modalidade atividades orientadas. Salientou-se que essa mudança não visa, 
inicialmente, alterar a carga horária dos docentes envolvidos ou a estrutura da disciplina. A 
proposta tem por objetivo desobrigar a oferta presencial, respeitando-se o cunho 
orientador dessas disciplinas, além de facilitar a oferta nas férias, por exemplo, e uma maior 
flexibilidade da grade. Os professores concordaram, contando que os docentes das 
respectivas disciplinas sejam consultados.................................................................................. 
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4º Item da Pauta: Os coordenadores sugeriram a elaboração de 4 novas disciplinas 
obrigatórias, sendo uma para cada grande área da oceanografia (geológica, física, química e 
biológica). Estas disciplinas deverão ser consultadas e propostas dentro dos grupos de 
professores por área, sendo o responsável por esta articulação o próprio representante da 
área no NDE. Os professores acordaram que deverão ser reconhecidas as lacunas da última 
reforma curricular e, que através de uma visão crítica, deverão ser identificados os déficits 
na formação dos alunos por área e repensada a estruturação do curso em geral. Também 
foram unanimes em alguns pontos específicos, como a ampliação da vertente profissional 
no curso e da tecnicidade nas disciplinas. Os representantes das áreas concordaram em 
reunir-se com os demais professores do curso e expor a ideia e, na próxima reunião do NDE, 
prevista para duas semanas em diante, trazerem as propostas de disciplinas.......................... 
 
5º Item da Pauta: Propôs-se a inclusão da disciplina Epistemologia da Oceanografia, 
substituindo as disciplinas Como fazer ciência e Comunicar ciência. A proposta é fundir as 
disciplinas em uma única, que forneça o panorama geral da Oceanografia, que diferencie o 
viés acadêmico do profissional, as tendências da área, etc.. O Prof. Sandrini mostrou 
preocupação com a manutenção do conteúdo que aborda a metodologia científica, 
fundamental para formação do aluno, sendo inclusive ministrada em disciplina própria nos 
outros cursos. O Prof. Marone comentou que há conteúdos sobrepostos com as Oficinas de 
Pesquisa, e que estes poderiam ser reinseridos ou reforçados nestas disciplinas. Todos 
concordaram com a proposta..................................................................................................... 
 
6º Item da Pauta: A sugestão inicial é manter a carga horária das disciplinas atuais, 
absorvendo as horas sobressalentes, na mudança da oferta de 18 para 15 semanas, em 
atividades à distância. Os docentes foram favoráveis à possibilidade de inclusão da 
porcentagem de carga horária EaD nas disciplinas. Os coordenadores comunicaram que 
farão consultas à COPEG ou ao NAA sobre as diretrizes, averiguando a possibilidade 
descrita, a obrigatoriedade da oferta nesta modalidade, o tipo de capacitação requerida 
pelo professor e esclarecerão outras dúvidas, conforme as resoluções mais atuais. Os 
docentes ficaram responsáveis por reavaliar as disciplinas de suas áreas, juntamente com 
seus pares, e sugerir posteriormente em quais o EaD pode ser utilizado................................. 
 
7º Item da Pauta: Os docentes concordaram unanimemente com a inclusão, no texto do 
PPC, da possibilidade de permitir a oferta de disciplinas de maneira remota, 
excepcionalmente, se por motivos de força maior, e se essas forem compatíveis com esta 
modalidade................................................................................................................................. 
 
8º Item da Pauta: A coordenação sugeriu que os professores discutam internamente em 
suas áreas, com os demais docentes, o rol de optativas do curso. A ideia é propor novas 
disciplinas, retirar disciplinas defasadas e, também, se necessário, sugerir a alteração da 
carga horária, da distribuição da carga horária ou ementa das disciplinas já existentes. 
Também comentou-se a necessidade de variação de distribuição da carga horária nas 
disciplinas de  Tópicos Especiais. Os docentes concordaram com a sugestão, e a demanda 
será encaminhada por eles nas reuniões futuras dentro das áreas...........................................  
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9º Item da Pauta: Acordou-se entre os docentes que esta discussão também será 
encaminhada entre os pares de cada área. Comentou-se que seria interessante a 
maleabilidade da grade curricular, permitindo a cada aluno, a partir de um rol de disciplinas 
obrigatórias reduzido, escolher a maior parte das disciplinas que quer cursar e tem 
interesse. O Prof. Lamour comentou que há um engessamento do próprio MEC quanto à 
proporção de carga horária entre obrigatórias e eletivas, que inviabiliza esta 
possibilidade............................................................................................................................... 
 
10º Item da Pauta: Discutiu-se que o objetivo é melhorar a qualidade do curso, 
acompanhando as tendências nacionais. Acordou-se entre os docentes que esta discussão 
também será encaminhada entre os pares de cada área. A Coordenação finalizou a reunião 
comentando que começará a fazer as alterações propostas no próprio PPC atual e que, 
posteriormente, o disponibilizará para todos os professores. A próxima reunião do NDE 
deverá ocorrer em duas semanas............................................................................................... 
 
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 


