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ATA DA III 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 JUNHO DE 2020. 
 
Aos dezessete dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte foi realizada remotamente a 
III 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, Henry Louis Spach, a secretária do curso Claudia 
Terezinha Saldanha e a representante dos discentes Giuliani Manfredini Battaiello. Em 
pauta: 1) Aprovação das atas anteriores; 2) Representação da CAFO (Comissão de 
Atividades Formativas); 3) Atualização dos componentes do Colegiado; 4) Situação da 
disciplina Oficina de Pesquisa IV; 5) Calendário da Oceanografia 2020; 6) Reforma 
curricular; 7) (Inclusão de pauta) Resolução do período especial; 8) (Inclusão de pauta) 
Prof. supervisor da Maris EJ................................................................................................. 
 
1º Item da Pauta: Aprovadas unanimemente........................................................................... 
2º Item da Pauta: Acordou-se que a Coordenação fará uma chamada a todos os professores 
do curso, procurando voluntários para participar da Comissão de Atividades Formativas. 
Caso não haja manifestação, o Colegiado irá indicar um professor responsável....................... 
3º Item da Pauta: Devido ao falecimento do Prof. Carlos Soares, é necessária a atualização 
dos membros do Colegiado. A proposta para compor o Colegiado será estendida aos demais 
professores do Curso por e-mail. Pela mesma razão, decidiu-se procurar esclarecimentos 
junto ao Sr. Vagner Blenski, que tinha solicitado fosse nomeado um substituto para o Prof. 
Carlos Soares no Comitê de Pesquisa do CEM. Coletadas as informações, parece ter ocorrido 
um pequeno equívoco, já que o Prof. Soares deveria ser substituído como suplente do Prof. 
Daniel Telles perante a ARI, e não no Comitê de Pesquisa do qual não fazia parte. Se este for 
o caso, o Prof. Eduardo Marone será o indicado para a ARI, como suplente do Prof. 
Telles........................................................................................................................................... 
4º Item da Pauta: Foi aprovada unanimemente a continuidade da disciplina Oficina de 
Pesquisa IV de forma remota, nos termos da Resolução 44/2020 – CEPE, por se tratar de 
atividade didática orientada...................................................................................................... 
5º Item da Pauta: Discutiu-se medidas, se retornarmos presencialmente, como a adoção do 
calendário de 9 semanas e, a impossibilidade de prolongar as atividades presenciais no 
verão, em Pontal do Paraná. A aluna Giuliani comentou a proposta do CA de organizar a 
Semana Acadêmica de Oceanografia (SAO), sobre a Década dos Oceanos, remotamente 
neste semestre. O Prof. Marone propôs um curso de Geoética como atividade formativa, 
aberto a todos os alunos. O Prof. Lamour disse que ele e outros professores também estão 
se programando para oferecer cursos....................................................................................... 
6º Item da Pauta: O Prof. Lamour atualizou os presentes quanto à Reforma Curricular que 
está sendo discutida no NDE do curso. Os pontos citados foram: a mudança para 15 
semanas, acompanhando os demais cursos do campus; o retorno do termo disciplinas 
“condensadas” e “concentradas” no PPC; as reuniões dos professores com os seus pares, de 
cada área, para discutir mudanças específicas nas disciplinas; e, além disso, num momento 
seguinte, um convite à participação ativa dos alunos, que devem colaborar na próxima 
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rodada. O pedido de extensão do prazo de envio da reforma foi aceito pela PROGRAD, 
sendo a nova data limite 31/07.................................................................................................. 
7º Item da Pauta: A resolução do período especial, que estabelecerá as diretrizes para a 
oferta de disciplinas de maneira remota devido à pandemia, será votada na sexta-feira (18) 
pelo CEPE. O Prof. Lamour recomendou aos professores que conversem com seus pares e 
avaliem quais disciplinas poderão ser disponibilizadas neste formato...................................... 
8º Item da Pauta: O Prof. Marone informou a situação ilegal relativa ao controle das 
empresas juniores do campus. Recentemente foi criada pela Direção a Comissão de 
Orientação das Empresas Juniores, formada por um docente de cada curso que possui EJ, 
obrigatoriamente. O Prof. Marone foi indicado pela Coordenação para compor esta 
comissão. Porém, a legislação federal determina que a EJ tenha gestão autônoma em 
relação à Direção, sendo somente orientada e supervisionada por um professor do curso. 
Debateu-se que, anteriormente, a supervisora da Maris era a Profa. Lilian, e que este fato 
foi ignorado pela Direção ao solicitar a indicação de um membro para tal comissão. Sendo 
assim, os componentes do Colegiado aprovaram unanimemente a indicação do Prof. 
Marone para atuar como novo supervisor da Maris, mediante concordância da Profa. Lilian, 
que foi consultada nesta data. Esta indicação corresponde somente à função de supervisor 
da EJ, não se estendendo à comissão anteriormente citada. O Prof. Marone comentou que 
pedirá exoneração da comissão devido a sua irregularidade.................................................... 
 
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 


