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

01 DE JUNHO DE 2020. 
 
Ao primeiro dia do mês de junho do ano de dois mil e vinte foi realizada remotamente, 
através da plataforma TEAMS, a III 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. Pauta 
única: Reforma curricular..................................................................................................... 
 
O Prof. Lamour explicou que o objetivo deste encontro é acompanhar os avanços de 
propostas da reforma, principalmente quanto ao alinhamento dos professores com os seus 
pares, proposto na reunião anterior. Todos comentaram as opiniões trazidas pelos colegas, 
e a maioria relatou a inatividade de pelo menos algum dos membros da sua área. Em 
seguida, discutiram-se diferentes propostas, entre elas ressaltam-se: a criação de uma 
disciplina extra Tópicos Especiais voltada para a Oceanografia Física; a revitalização das 
Oficinas de Pesquisa, discussão já iniciada; que as disciplinas exatas estejam mais 
relacionadas com a Oceanografia, questão sempre levantada mas difícil de ser atendida, 
devido a falta de docentes; a necessária consulta aos alunos durante o processo de reforma; 
a criação de disciplinas mais voltadas ao mercado de trabalho e ao perfil necessário ao 
Oceanógrafo atual. O Prof. César propôs que as disciplinas introdutórias tenham cargas 
horárias aumentadas, e que seja incluída no seu conteúdo a parte de instrumentação 
oceanográfica de cada área, mostrando o que é a Oceanografia, tornando mais atrativa aos 
alunos no início de curso. Outro ponto debatido foi a situação das disciplinas colegiadas: os 
professores comentaram a dificuldade de alinhamento em um grupo muito grande de 
docentes e, também, a decorrente reclamação dos alunos sobre a sensação de 
descontinuidade na disciplina. Todos concordaram em limitar a três o número máximo de 
professores por disciplina. O Prof. Lamour propôs a criação de subpastas na equipe NDE do 
TEAMS, para que as ideias e conversas que estão ocorrendo dentro dos grupos sejam 
compartilhadas. Além disso, ele irá enviar um novo e-mail a todos os professores do curso, 
alertando sobre a importância de participar da reforma curricular. A seguir, comentaram-se 
assuntos gerais. O Prof. Maurício mencionou o desequilíbrio no número de professores do 
curso por área, que invariavelmente diminui a qualidade do curso, sendo necessário entrar 
em contato com a PROGRAD, informando-os e solicitando providências, mesmo sabendo 
das dificuldades atuais. O Prof. Marone incluiu a necessidade de solicitar via processo SEI as 
vagas pendentes do curso, como a do Prof. Borzone, do Prof. Soares e, provavelmente, da 
Profa. Adriana. Iniciou-se a discussão sobre as disciplinas de exatas. Os professores 
opinaram que a carga horária elevada dessas disciplinas no início do curso possa ser um dos 
motivos da evasão dos alunos e, que poderia ser estudada a possibilidade de alterar a 
periodização dessas disciplinas. O Prof. Marone comentou que o nosso curso é o que possui 
menor carga horária de exatas dentre os três maiores cursos do Brasil. O Prof. Maurício 
comentou que essas disciplinas são imprescindíveis. Comentou-se também a questão 
administrativa de equivalência entre as disciplinas dentro do curso, pois terão cargas 
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horárias diferentes, devido à proposta de calendário de 15 semanas. O Prof. Marone 
comentou que recorda haver uma solução para esta situação, que questionará a Madlaine.  
O Prof. Lamour propôs a inclusão do Prof. Guilherme no NDE do curso. A secretária 
comentou que a evasão, pelo que se pode observar nos trancamentos e cancelamentos de 
registro acadêmico, está relacionada à dificuldade de adaptação ao município de Pontal do 
Paraná. Comentou-se também a falta de pré-requisito na disciplina de Cálculo II, não sendo 
necessário concluir primeiramente o Cálculo I. O Prof. Marone argumentou que na reforma 
anterior a PROGRAD sugeriu desta forma, devido às disciplinas acontecerem em semestres 
consecutivos. O Prof. Lamour encerrou a reunião agradecendo a presença de todos, 
informando que as sugestões dos pares deverão ser encaminhadas até o final da semana, e 
que o próximo encontro do NDE ocorrerá em 2 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 


