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

22 DE JUNHO DE 2020. 
 
Aos vinte e dois dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte foi realizada remotamente, 
através da plataforma TEAMS, a IV 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 iniciou comentando que precisam ser decididas quais etapas vencer até a 
data de entrega da reforma (31/07). O Prof. Marone explicou as propostas de calendário, 
que podem ser aplicados tanto se ocorrer a migração do curso parcialmente para Curitiba 
ou não. Na proposta mais viável, o módulo de disciplinas iniciais acontece em Curitiba, 
sendo os dois últimos anos, mais específicos, em Pontal do Paraná, ocorrendo de maneira 
condensada, podendo ser aproveitados tanto os laboratórios quanto as aulas de campo, 
extensivamente. Os demais professores concordaram que no PPC devem constar apenas as 
diferentes possibilidades de oferta (semestral, condensada, concentrada) e não a proposta 
exata de separação das disciplinas entre os campus, pois dessa maneira torna-se mais 
flexível. O Prof. Sandrini questionou sobre o possível conflito de horários para os docentes 
que ministrarem disciplinas em períodos diferentes do curso. O Prof. Marone respondeu 
que não ocorrerá se o calendário for organizado para dar maleabilidade, em um trimestre 
disciplinas condensadas e no seguinte concentradas, por exemplo. O Prof. Maurício 
relembrou que em currículos anteriores não foi possível implementar os módulos, e que o 
número de alunos que conseguirá cumprir todo o bloco será pequeno. O Prof. César 
comentou que deve ser passada segurança aos alunos, por exemplo, em relação aos pré-
requisitos, com a previsão de abertura de turmas especiais de cálculo, prevenindo a 
retensão dos alunos por essas disciplinas. Além disso, sugeriu que devem ser previstas 
janelas no terceiro e quarto semestres, permitindo aos reprovados recuperarem as 
disciplinas atrasadas. O Prof. Lamour incluiu que caso ocorra a migração o aluno também 
tem a possibilidade de vencer as disciplinas básicas em outros cursos no Centro Politécnico. 
Então, debateu-se a necessidade de inclusão de disciplinas iniciais de exatas, como pré-
calculo ou matemática I, a fim de reforçar a base dos alunos. O Prof. Maurício rebateu que 
essa inclusão irá transferir as disciplinas problema, como Cálculo I e Física I, para períodos 
mais adiantados do curso, diminuindo o tempo que os alunos têm para refazê-las. Os 
docentes concordaram que o ideal seria haver um professor exclusivo da área de 
oceanografia para ministrar essas disciplinas, com a sensibilidade adequada para o curso. O 
Prof. Lamour relembrou que o curso da UFPR, entre os principais do Brasil, é o um dos que 
tem menor carga horária em disciplinas exatas, e que a reprovação nessas disciplinas não é 
problema exclusivo deste curso. Em seguida, os docentes discutiram quais os passos 
necessários para prosseguir na Reforma Curricular: o Prof. Lamour reforçou que cada 
membro deve conversar com os demais professores da sua área; o Prof. Daniel comentou 
que será necessário fazer a tipologia das disciplinas, eliminando as puramente ideológicas; o 
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Prof. Marone sugeriu que os professores dividam as disciplinas por áreas e em blocos desde 
já. Foi solicitado à secretária que pesquise e disponibilize aos docentes as Diretrizes 
Nacionais dos cursos de graduação em Oceanografia e os currículos e disciplinas dos 
principais cursos do país (FURG, UFSC, USP e Univali), a fim de comparação. Além disso, que 
disponibilize também os documentos necessários para a Reforma (modelos de fichas 1 e 2, 
PPC e etc.). A coordenação solicitou que seja marcada uma reunião com a COPAC, para 
dirimir as dúvidas referentes aos processos da reforma, e de questões específicas, como a 
carga horária destinada a extensão. Um novo encontro do NDE deverá ser agendado para a 
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 


