
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 

CENTRO DE ESTUDOS DO MAR 

Campus Pontal do Paraná 

  

 Avenida Beira Mar s/n - Caixa Postal: 61            Rua Rio Grande do Norte, nº. 145 

           Balneário Pontal do Sul                    Balneário de Mirassol 

    Pontal do Paraná - PR - 83255-976         Pontal do Paraná - PR - 83255-976 

Tel: 41 3511-8600 - Fax: 41 3511-8648       Tel: 41 3511-2148 - Fax: 41 3511-8648 

www.cem.ufpr.br 

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

03 DE JULHO DE 2020. 
 
Aos três dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte foi realizada remotamente, através 
da plataforma TEAMS, a V 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 relembrou aos docentes as orientações da reunião anterior, sobre conversar 
com os pares, propor mudanças em suas áreas e, também, novas disciplinas. Além disso, 
comentou os principais pontos da reunião ocorrida na semana anterior, entre a 
Coordenação e a COPAC, cujo objetivo era eximir dúvidas sobre a reforma curricular. 
Acordou-se que o Prof. Daniel ficará responsável por adequar a Extensão e o Prof. Marone o 
EaD, na redação do novo PPC. Em seguida, entrou-se em assuntos variados. O Prof. Daniel 
comentou a necessidade de uma reforma estruturante, focando no perfil desejado para o 
egresso, acompanhando a vanguarda da área. Prof. César complementou que deve ser 
discutido qual o viés desejado para o curso, formação acadêmica ou para o mercado de 
trabalho, curso homogêneo/uniforme ou socioambiental. A seguir, disponibilizou aos 
demais membros o levantamento comparativo que realizou, através das grades curriculares, 
entre o nosso curso e as demais Oceanografias do país, com foco na Oc. Química. A 
pesquisa mostra que os outros cursos têm uma formação profissionalizante mais 
evidenciada, oferecendo um rol amplo de optativas, permitindo aos alunos escolherem. A 
pesquisa também comparou outros pontos como: rol de disciplinas, número de professores 
e carga horária. O Prof. concluiu que, comparando a Oc. Química, o nosso curso possui uma 
grade homogênea, deficiência de disciplinas básicas oferecidas pelos professores do curso e 
número reduzido de docentes. Discutiu-se que o curso está com poucos professores por 
área e que, além disso, precisam ministrar aulas nos demais cursos do campus, diminuindo 
a variedade de disciplinas que poderiam ser oferecidas internamente, principalmente 
optativas. No tópico seguinte, os professores acordaram unanimemente que o novo PPC 
deve estar direcionado à Década dos Oceanos, e que este é, inclusive, um dos motivos para 
a reforma. O Prof. Maurício declarou que, devido à pressa para a entrega, deve-se definir 
urgentemente o conceito do curso, as divisões temáticas e o número ideal de professores 
por área. O Prof. Sandrini questionou a possibilidade de fazer uma reforma preliminar 
inicialmente e, em seguida, outra profunda. O Prof. Maurício rebateu que não, pois só será 
possível realizar outra reforma após a formatura da primeira turma do novo currículo 
(passados três ou quatro anos). Todos concordaram não ser viável uma reforma ampla e de 
qualidade com o prazo atual, porém, que é extremamente necessária. Assim, acordou-se 
unanimemente em postergar o envio da reforma curricular à PROGRAD, mas que o processo 
deve continuar em andamento pelo NDE. O Prof. Lamour comentou a desproporção de 
cargas horárias entre as áreas, a necessidade de equalizar a formação dos alunos, o retorno 
das disciplinas fundamentais e, consequentemente, a retirada de algumas disciplinas, e, 
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também, o retorno para as quatro áreas básicas, sendo gestão subsidiária, como preveem 
as Diretrizes Nacionais. O Prof. César concordou, propôs o resgate do modelo anterior com 
modernizações, para que o curso se posicione no cenário nacional, competindo com os 
demais. O Prof.  comentou que nota-se que os egressos do currículo anterior estão 
melhores colocados no mercado de trabalho. O Prof. Daniel sugeriu que cada professor seja 
consultado para expressar o que deseja para o futuro da Oceanografia. Nos comentários 
finais, O Prof. Lamour comunicou que a Coordenação irá justificar à COPAC a decisão do 
NDE de postergar a reforma curricular. Um novo encontro do NDE deverá ser agendado 
para os próximos vinte dias........................................................................................................ 
 
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 


