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APRESENTAÇÃO 

 

 O Curso de Oceanografia completou 15 anos de existência e formará 

sua 12ª turma em abril de 2016. Criado no ano 2000 como Curso de 

Graduação em Ciências do Mar, sofreu várias modificações em seu projeto 

pedagógico e passou a ser denominado de Curso de Oceanografia desde 

2006, quando foi aprovada sua primeira reformulação curricular, elaborada sob 

a coordenação do Prof. Dr. Maurício Noernberg, e implantada na coordenação 

do Prof. Dr. Maurício Camargo.  

 Nos quatro anos de coordenação do Prof. Maurício Camargo (2006-

2010), foram evidenciados êxitos e problemas inerentes ao processo de 

mudança curricular. Concomitantemente, a Universidade Federal do Paraná 

passou por mudanças significativas, especialmente no que concerne à 

expansão do número de vagas e das formas de acesso aos cursos. O Centro 

de Estudos do Mar, por sua vez, teve a aprovação de um novo curso de 

graduação, o Curso Tecnológico em Aqüicultura, assim como da Pós-

Graduação em Sistemas Costeiros e Oceânicos, oportunizando a 

diversificação de linhas de pesquisa nas Ciências do Mar, bem como 

recebendo aportes em sua infra-estrutura física e recursos humanos. 

 Uma nova proposta curricular foi aprovada e implantada no 1º semestre 

de 2013. A partir do trabalho em conjunto do grupo de professores do curso 

através de uma serie Oficinas Pedagógicas regulares, foi elaborada esta nova 

reformulação, coordenada e implantada pela Profa. Dra. Lillian Mello. O 

resultado do esforço desta equipe de docentes resultou numa serie de 

inovações, não somente no elenco de disciplinas e sua periodização, mas 

principalmente na maior flexibilização curricular do curso. Foram eliminadas as 

divisões em habilitações, oportunizando aos estudantes uma visão integrada 

das diferentes áreas do conhecimento relativas aos sistemas costeiros e 

oceânicos em sua formação e futura atuação profissional. 

 Tendo a flexibilização curricular como princípio norteador, o processo de 

reformulação adequou-se ao Plano de Desenvolvimento Institucional, no intuito 

de fortalecer a indissociabilidade entre as funções de ensino, pesquisa e 

extensão e, ao mesmo tempo, respeitar a característica de formação de 

profissionais para a pesquisa e a inovação tecnológica, tão cara neste 



momento em que os recursos marinhos têm se mostrado importantes subsídios 

ao desenvolvimento do Brasil. 

 A inclusão das Atividades Formativas na integralização curricular visou, 

dentre outros fatores, favorecer e consolidar a realização, pelos discentes, de 

atividades de Ensino, Pesquisa e Extensão para além das disciplinas do Curso. 

Além de enriquecer sua formação como profissional e cidadão, o compromisso 

com as políticas e ações universitárias pode reverter em benefício direto para a 

sociedade, haja vista a intensa demanda do Município de Pontal do Paraná, 

onde o Centro de Estudos do Mar está localizado.  

 Em resposta a esta forte demanda do Município, e em concordância 

com as novas políticas nacionais de ensino, no final de 2014 foram criados 

novos cursos de graduação que começaram a funcionar no 1º semestre de 

2015. Desta forma, foi lançado o desafio de idealizar uma nova proposta 

curricular visando um maior entrosamento entre os diferentes cursos de 

graduação do Centro de Estudos do Mar, sem que sejam perdidas as suas 

particularidades.   

 Esta nova proposta foi elaborada principalmente pelo Núcleo Docente 

Estruturante, atuante desde 2011 e formado pelos docentes com maior 

experiência no curso de Oceanografia. Como a realidade é dinâmica e 

contraditória, e à medida que está sendo construída novas contribuições vão 

sendo acrescentadas, se fazem necessários contínuos ajustes. Desta forma, 

gera-se um processo permanente de atualização de seu Projeto Pedagógico, 

sendo esta nova proposta o resultado desta permanente atualização. 

 

JUSTIFICATIVA PARA REFORMULAÇÃO DO CURSO 

 

 A partir do 1º semestre de 2015, quatro novos cursos começaram a 

funcionar no Centro de Estudos do Mar, Licenciatura em Ciências Exatas, 

Bacharelado em Engenharia Civil, Bacharelado em Engenharia Ambiental e 

Sanitária, e Bacharelado em Engenharia da Aqüicultura. Novos docentes já 

foram contratados, existindo a programação de outros concursos e novas 

contratações ao longo de 2015 e 2016. Estes cursos foram implantados 

seguindo as ultimas determinações especificas do MEC e normatizações da 

própria UFPR. A carga horária curricular estipulada na periodização de cada 



um destes cursos foi ajustada a um calendário acadêmico de 18 semanas, com 

cargas horárias condizentes com os mínimos estabelecidos pela Resolução Nº 

2/2007 do CNE. Vários docentes começaram a atuar em mais de um curso, 

fortalecendo a formação básica do curso de Oceanografia. No entanto, tendo 

um Projeto Pedagógico fundamentado em disciplinas ofertadas de forma 

modular, concentradas em uma a quatro semanas, ficou difícil a atuação 

destes novos docentes no curso de Oceanografia. Desta forma, a 

transformação do regime concentrado para o regular resulta imprescindível 

para o funcionamento futuro do curso. Por outro lado, a carga horária definida 

na ultima reforma resultou um 75 % acima do mínimo estipulado pela 

Resolução acima citada para os cursos de Oceanografia. Esta excessiva carga 

horária limitava a procura, por parte do aluno, de outras atividades formativas e 

extracurriculares. Se fez necessária, portanto, uma redução considerável da 

carga horária total do curso, procurando um melhor acordo com as próprias 

normatizações da UFPR para os cursos de graduação, e disponibilizando um 

tempo maior para a procura e o desenvolvimento de outras atividades por parte 

do corpo discente.  

 

PERFIL DO CURSO 

 

A Oceanografia é uma ciência multidisciplinar com enfoque no ambiente 

marinho. O curso é voltado principalmente à pesquisa e ao gerenciamento dos 

recursos marinhos vivos e não vivos. A atividade pesqueira e as formas de 

interação do homem com a natureza também são objetos de estudo da 

graduação. Desta forma, o curso possui um perfil profundamente 

multidisciplinar, e com uma forte carga horária em atividades praticas de 

laboratório, de campo e de embarque. Existe também um componente 

importante de disciplinas de interface ou transversais, cujos conteúdos 

transitam na multidisciplinaridade da Oceanografia. Nesta nova proposta 

curricular é mantida a flexibilidade atingida nas ultimas reformulações, 

aumentando as possibilidades de escolha por parte do aluno quanto à ênfase 

que será dada a sua formação profissional. Para isso foi reduzida a carga 

horária das disciplinas obrigatórias e aumentado o elenco de disciplinas de 

ênfase ou profissionalizantes.  Desta forma o novo currículo vai permitir uma 



maior dedicação do aluno às atividades formativas e a outras atividades 

extracurriculares, tão importantes na formação de qualquer bom profissional.   

 

OBJETIVOS DO CURSO 

 

O curso de graduação em Oceanografia tem como objetivo prover 

formação técnico-científica direcionada ao conhecimento, análise e previsão da 

estrutura e dinâmica de sistemas costeiros e oceânicos, bem como ao 

gerenciamento das atividades humanas em regiões costeiras.  

Para isso, procurar-se capacitar os egressos para atuar de forma 

multidisciplinar nas atividades de uso e exploração racional de recursos 

marinhos e costeiros vivos e não vivos.  

Esta formação pretende também incentivar uma visão crítica e criativa 

para a identificação e resolução de problemas, e que resulte numa atuação 

empreendedora e abrangente no atendimento às demandas da sociedade. 

 

PERFIL DO EGRESSO 

 

O oceanógrafo possui ampla formação técnico-científica para atuar de 

forma abrangente na compreensão e avaliação do funcionamento dos oceanos 

e ambientes transicionais. A partir de uma perspectiva científica crítica, 

multidisciplinar e interdisciplinar, está apto a estudar ambientes costeiros e 

oceânicos, realizando pesquisas sobre a vida animal e vegetal e sobre as 

características físicas, geológicas e químicas dos sistemas marinhos. Sua 

atuação compreende também o estudo dos efeitos das atividades humanas 

sobre a estrutura e funcionamento dos ecossistemas marinhos. Com a 

incorporação do conhecimento socioambiental, o oceanógrafo também procura 

compreender as relações homem-natureza, atuando na orientação, proposição 

e formulação de estratégias, planos e ações para o uso sustentável dos 

recursos naturais marinhos vivos e não vivos. 

O Bacharel em Oceanografia da UFPR (como escrito no diploma 

concedido) desenvolve competências e habilidades para formular, elaborar, 

fiscalizar e dirigir estudos, planejamentos, projetos e/ou pesquisas científicas 

básicas e aplicadas que visem o conhecimento e a utilização racional do meio 



marinho e costeiro em todos os seus domínios. Isto é feito através de 

levantamento, processamento e interpretação das condições físicas, químicas, 

biológicas e geológicas, suas interações, bem como a previsão do 

comportamento desses parâmetros e dos fenômenos a eles relacionados. 

A sua formação inclui capacidades para o desenvolvimento e aplicação 

de métodos em processos e técnicas de exploração, explotação, 

beneficiamento e inspeção dos recursos naturais, além de processos e 

técnicas de preservação, saneamento e monitoramento ambiental. Também é 

importante a capacidade de orientação, direção, assessoramento e prestação 

de consultoria, assim como a realização de perícias, emissão e assinatura de 

laudos técnicos e pareceres. 

Numa perspectiva socioambiental, o bacharel recebe competência e 

habilidades para o uso de métodos e instrumentos de pesquisa social assim 

como de administração, planejamento e gestão ambiental e de recursos 

naturais. 

  

FORMAS DE ACESSO AO CURSO 

 

O acesso ao Curso de Bacharelado em Oceanografia, em acordo com 

as normas institucionais, ocorre mediante: 

I. Processo seletivo anual (Vestibular e/ou SISU).  

II. Programa de Ocupação de Vagas Remanescentes oriundas de 

desistência e ou abandono de curso.  

III. Transferência Independente de Vaga. 

IV. Mobilidade Acadêmica (convênios, intercâmbios nacionais e 

internacionais, outras formas). 

 

SISTEMA DE AVALIAÇÃO DO PROJETO DO CURSO 

 

O sistema de acompanhamento e avaliação do Projeto Pedagógico do 

Curso de Oceanografia, a cargo do Colegiado de Curso e do Núcleo Docente 

Estruturante, está direcionado ao desenvolvimento institucionalizado de 

processo contínuo, sistemático, flexível, aberto e de caráter formativo. O 

processo avaliativo do curso integra o contexto da avaliação institucional da 



Universidade Federal do Paraná, promovido pela Comissão Própria de 

Avaliação – CPA da UFPR. 

A avaliação do projeto do curso, em consonância com os demais cursos 

ofertados no Campus Pontal do Sul do Centro de Estudos do Mar, leva em 

consideração a dimensão de globalidade, possibilitando uma visão abrangente 

da interação entre as propostas pedagógicas dos cursos. Também são 

considerados os aspectos que envolvem a multidisciplinaridade, o 

desenvolvimento de atividades acadêmicas integradas e o estabelecimento 

conjunto de alternativas para problemas detectados e desafios comuns a 

serem enfrentados.  

Este processo avaliativo, aliado às avaliações externas advindas do 

plano federal, envolve docentes, servidores, alunos, gestores e egressos, tendo 

como núcleo gerador a reflexão sobre a proposta curricular e sua 

implementação. As variáveis avaliadas no âmbito do curso englobam, entre 

outros itens, a gestão acadêmica e administrativa do curso, o desempenho dos 

corpos docente e técnico administrativo, a infraestrutura em todas as 

instâncias, as políticas institucionais de ensino, pesquisa e extensão e de apoio 

estudantil. 

A metodologia prevê etapas de sensibilização e motivação por meio de 

seminários, o levantamento de dados e informações, a aplicação de 

instrumentos, a coleta de depoimentos e outros elementos que possam 

contribuir para o desenvolvimento do processo avaliativo, conduzindo ao 

diagnóstico, análise, reflexão, e tomada de decisão. 

 

SISTEMA DE AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

 

A avaliação das atividades didáticas do Curso de Bacharelado em 

Oceanografia segue as normas vigentes na UFPR. A aprovação em disciplina 

dependerá do resultado das avaliações realizadas ao longo do período letivo, 

segundo o plano de ensino divulgado aos alunos no início do período letivo, 

sendo o resultado global expresso de zero a cem. Toda disciplina deverá ter, 

no mínimo, duas avaliações formais por semestre, sendo pelo menos uma 

escrita, devendo, em caso de avaliações orais e/ou práticas, ser constituída 

banca de, no mínimo, dois professores da mesma área ou área conexa.  



Exceto na avaliação das disciplinas de Estágio e Trabalho de Conclusão 

de Curso (TCC), o aluno será aprovado por média quando alcançar, no total do 

período letivo, frequência mínima de 75% da carga horária inerente à disciplina 

e obtiver, no mínimo, grau numérico 70 de média aritmética no conjunto de 

provas e outras tarefas realizadas pela disciplina. O aluno que não obtiver a 

média prevista deverá prestar exame final, desde que alcance a frequência 

mínima exigida e média não inferior a 40. No exame final será aprovado na 

disciplina aquele que obtiver grau numérico igual ou superior a 50 na média 

aritmética entre o grau do exame final e a média do conjunto das avaliações 

realizadas.  

Nas disciplinas de Estágio e TCC, a avaliação obedecerá às seguintes 

condições de aprovação: 

 Estágio – alcançar o mínimo de frequência igual a 75% ou mais 

conforme determina o Regulamento de Estágio do curso, e obter, no 

mínimo, o grau numérico 50 de média aritmética, na escala de zero a 

cem no conjunto das atividades definidas no Plano de Ensino da 

disciplina; 

 TCC – desenvolver as atividades exigidas no Plano de Ensino da 

disciplina e obter, no mínimo, grau numérico 50 de média aritmética, na 

escala de zero a cem, no conjunto das tarefas realizadas, incluída a 

defesa pública. 

Nas disciplinas cujo Plano de Ensino preveja que a sua avaliação resulte 

exclusivamente da produção de projeto(s) pelo(s) aluno(s), serão condições de 

avaliação: 

I. Desenvolver as atividades exigidas e definidas no Plano de Ensino da 

disciplina. 

II. Alcançar o limite mínimo de frequência previsto no Plano de Ensino da 

disciplina, desde que acima de 75%. 

III. Obter, no mínimo, grau numérico 50 de média aritmética, na escala de 

zero a cem, na avaliação do Projeto, incluída a defesa pública, quando 

exigida. 

Não caberá, nestas disciplinas, exame final ou a segunda avaliação 

final.  



Não cabe a segunda avaliação final em disciplinas semestrais, em 

disciplinas ministradas em período especial, nem tampouco em disciplinas de 

Estágio, TCC e Projeto. 

  

METODOLOGIA 

 

Um processo formativo humanista, crítico e ético, baseado na 

apropriação e produção do conhecimento pelo aluno e no desenvolvimento de 

competências e habilidades que o preparem plenamente para a vida cidadã e 

profissional, deve basear-se em estratégias metodológicas ativas que 

privilegiem os princípios de indissociabilidade das funções de ensino, pesquisa 

e extensão, integração teoria e prática, interdisciplinaridade e flexibilidade, 

entre outros. 

O processo de ensino/aprendizagem, aliado à pesquisa e à extensão, 

deve ser entendido como espaço e tempo em que o desenvolvimento do 

pensamento crítico se consolida e permite ao aluno vivenciar experiências 

curriculares e extracurriculares com atitude investigativa e extensionista. Nesse 

entendimento, a matriz curricular configura-se como geradora de oportunidades 

significativas para aquisição e desenvolvimento de competências e habilidades 

necessárias ao perfil do egresso.  

Assim, para o alcance dos objetivos do curso, a metodologia 

fundamenta-se: 

 na integração dos conteúdos básicos com os profissionalizante, de 

modo a se constituírem os primeiros em fundamentos efetivamente 

voltados às especificidades da formação e à sua aplicabilidade; 

 na interação entre teoria e prática, desde o início do curso de forma 

a conduzir o fluxo curricular num crescente que culmina com o estágio e 

o TCC na fase final; 

 na flexibilização e enriquecimento curricular por meio das atividades 

formativas e de outras formas; 

 na incorporação das atividades de pesquisa e extensão como 

componentes curriculares; 



 na utilização de novas tecnologias, possibilitando a introdução de   

conteúdos a distância previstos na legislação federal e nas normas 

internas da instituição. 

 

ORIENTAÇÃO ACADÊMICA 

 

A promoção da melhoria do desempenho acadêmico dos discentes do 

Curso de Oceanografia será realizada mediante o acompanhamento e 

orientação por parte de todos os docentes do curso e segundo consta no 

Projeto de Orientação Acadêmica (ANEXO I).  

 

NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE 

 

 Segundo as Resoluções nº 75/09-CEPE e 34/11-CEPE, do Conselho de 

Ensino, Pesquisa e Extensão da UFPR, o Núcleo Docente Estruturante - NDE 

constitui segmento da estrutura de gestão acadêmica em cada Curso de 

Graduação com atribuições consultivas, propositivas e de assessoria sobre 

matéria de natureza acadêmica. O NDE é co-responsável pela elaboração, 

implementação e consolidação do Projeto Pedagógico de Curso, tendo como 

atribuições: 

I. contribuir para a consolidação do perfil profissional do egresso do curso;  

II. zelar pela integração curricular interdisciplinar entre as diferentes 

atividades de ensino constantes no currículo;  

III. indicar formas de incentivo ao desenvolvimento de linhas de pesquisa e 

extensão, oriundas de necessidades da graduação, de exigências do 

mercado de trabalho e afinadas com as políticas públicas relativas à 

área de conhecimento do curso;  

IV. zelar pelo cumprimento das Diretrizes Curriculares Nacionais para os 

Cursos de Graduação.  

O Núcleo Docente Estruturante do Curso de Oceanografia será 

constituído por membros do corpo docente efetivo do curso que exerçam 

liderança acadêmica no âmbito do mesmo mediante o desenvolvimento do 

ensino, da pesquisa e da extensão. Assim, integrarão o NDE o Coordenador de 

Curso, como seu presidente nato, e pelo menos mais 04 (quatro) docentes 



atuantes no curso de graduação, relacionados pelo Colegiado de Curso e que 

satisfizerem os seguintes requisitos:  

I. pelo menos 60% de seus membros com titulação acadêmica obtida em 

programa de pós-graduação stricto sensu;  

II. pelo menos 60% em regime de trabalho integral;  

III. preferencialmente com maior experiência docente na instituição.  

 

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 

 

O Trabalho de Conclusão de Curso – TCC tem por finalidade oportunizar 

ao aluno do Curso de Oceanografia a integração e sistematização de 

conteúdos e experiências desenvolvidos e apropriados ao longo da 

periodização curricular, a partir de fundamentação teórica e metodológica 

orientada pelos docentes do curso.  

A carga horária será de 36 horas e será ofertado a partir do oitavo 

período. O Regulamento do TCC consta no ANEXO II deste PPC, pelo qual 

são estabelecidas as normas para orientação e elaboração do trabalho, bem 

como para apresentação, defesa e avaliação. 

 

ATIVIDADES COMPLEMENTARES 

 

As atividades complementares, assim denominadas pelo Conselho 

Nacional de Educação, são regulamentadas na Universidade Federal do 

Paraná pela Resolução nº 70/04-CEPE com a denominação de Atividades 

Formativas, definindo-as como “atividades complementares em relação ao eixo 

fundamental do currículo, objetivando sua flexibilização”. Devem contemplar a 

articulação entre o ensino, pesquisa e extensão, assegurando seu caráter 

interdisciplinar em relação às diversas áreas do conhecimento, respeitando, no 

entanto, o Projeto Pedagógico de cada Curso. 

A carga horária das atividades formativas do Curso de Oceanografia 

será de 180 horas e a normatização específica, fixada pelo Colegiado do 

Curso, consta no ANEXO III deste PCC. A Comissão de Atividades Formativas 

validará as atividades apresentadas pelos discentes mediante tabela de 

convergência de horas estruturada segundo o rol de atividades estabelecido 



pela Resolução nº 70/04-CEPE em seu artigo 4º. Este rol poderá ser 

completado por outras atividades que o Colegiado de Curso vier a aprovar. As 

Atividades Formativas serão distribuídas pelos seguintes grupos, sem prejuízo 

de outros que venham a ser definidos: 

1. Atividades de ensino (monitoria, PET, disciplinas eletivas, oficinas 

didáticas, educação a distância, projetos vinculados à licenciatura, e 

outras). 

2. Atividades de pesquisa e inovação (projetos de pesquisa, iniciação 

científica, produtos, e outras). 

3. Atividades de extensão e cultura (projetos e cursos de extensão e 

cultura, ações de voluntariado, participação em programas e projetos 

institucionais, e outras). 

4. Atividades voltadas à profissionalização (estágios não obrigatórios, 

participação em Empresa Júnior reconhecida formalmente como tal pela 

UFPR, e outras). 

5. Atividades de representação (membro de comissão, representação 

acadêmica em conselhos, e outras). 

6. Eventos acadêmico-científicos (seminários, jornadas, congressos, 

simpósios e outros). 

7. Embarques 

Para integralização das horas de Atividades Formativas o aluno deverá 

apresentar atividades em pelo menos três grupos dos grupos estabelecidos 

(ANEXO III). 

     

ESTÁGIO CURRICULAR 

 

O estágio, conceituado como elemento curricular de caráter formador e 

como um ato educativo supervisionado previsto para o Curso de Bacharelado 

em Oceanografia, está regulamentado em consonância com a definição do 

perfil do profissional egresso, bem como com os objetivos para a sua formação. 

O Projeto Pedagógico prevê a realização de estágio em duas 

modalidades: o estágio obrigatório e o não obrigatório. O objetivo dessas 

modalidades de estágio é de permitir ao aluno o aprimoramento técnico-

científico na formação profissional, mediante a análise e a solução de 



problemas concretos em condições reais de trabalho, por intermédio de 

situações relacionadas à natureza e especificidade do curso e da aplicação dos 

conhecimentos teóricos e práticos adquiridos nas diversas disciplinas previstas 

no PPC. O estágio obrigatório terá carga horária de 150 horas a serem 

cumpridas a partir do sexto período.   

O Regulamento do Estágio consta no ANEXO IV deste PPC, no qual são 

estabelecidas as normas para a sua realização em ambas as modalidades 

previstas. 

 

QUADRO DOCENTE E TÉCNICO ADMINISTRATIVO 

 

 O quadro docente atual do Centro de Estudos do Mar é formado por 37 

Doutores e 1 Mestre. A maioria destes docentes participa do curso de 

Oceanografia, sendo que pelo menos 10 docentes atuam também nos outros 

cursos de Licenciatura e Engenharias. Estão previstas pelos menos 20 novas 

contratações até o final de 2016. O corpo técnico-administrativo é formado por 

38 funcionários, sendo 11 terceirizados. No curso de Oceanografia atuam duas 

secretárias, uma delas terceirizada. Este corpo docente e técnico-

administrativo atende perfeitamente à reformulação proposta. 

 

INFRAESTRUTURA 

 

O Centro de Estudos do Mar, Campus do Pontal do Sul, possui um 

prédio central de 2000 m2 de área construída, abrigando gabinetes de 

professores, laboratórios especializados, biblioteca, auditório, laboratórios 

gerais, refeitório, câmaras frigoríficas e de temperatura constante, salas de 

administração e de reuniões. Conta com três barcos de médio porte e quatro 

embarcações voadeiras, mantidos em galpão apropriado. 

O CEM possui ainda três outros prédios. O mais recente, inaugurado 

em 2008, de 254 m2 tem três amplas salas de aula e um laboratório de ensino. 

Há ainda outro bloco didático, inaugurado em 2005, com 254 m2, quatro salas 

de aula (50 m2) e duas salas administrativas, onde funcionam as secretarias 

dos cursos de graduação em Oceanografia e mestrado em Sistemas Costeiros 

e Oceânicos. O bloco mais antigo, reformado a partir de antigas instalações de 



cultivo, com 300 m2, sedia o Laboratório de Informática com 12 computadores, 

duas salas de aulas, sala do Centro Acadêmico, sala da Empresa Júnior, 

cantina e dois banheiros. 

Atualmente as aulas práticas são ministradas no laboratório de ensino, 

que conta com 10 microscópios Olympus CX40 e 20 estereomicroscópios 

(lupas) Olympus SZ51. As estruturas dos laboratórios de pesquisa e seus 

equipamentos também são utilizados para as aulas práticas. 

Além das salas de aula e o laboratório de ensino, os alunos da 

graduação contam com a infraestrutura disponível nos Laboratórios de Aves 

Marinhas, Bentos, Ecologia de Peixes, Mamíferos e Tartarugas Marinhas, 

Fitoplancton, Cultivo de Cefalópodes, Microbiologia, Moluscos Marinhos, Praias 

Arenosas, Zooplancton, Piscicultura Marinha, Bioqueoquimica Marinha, 

Geoquimica orgânica, Oceanografia Geológica, Oceanografia Costeira e 

Geoprocessamento, Gerenciamento Costeiro, Processos Costeiros e 

Estuarinos, e no Núcleo de Estudos em Sistemas Pesqueiros e Áreas Marinhas 

Protegidas. Nestes laboratórios e juntos aos pesquisadores responsáveis, os 

alunos podem desenvolver Estágios Supervisionados e TCC. 

 Todos os blocos possuem rampas para facilitar o acesso de portadores 

de deficiência, bem como banheiros com adaptações e facilidades. 

Os recursos didáticos disponíveis são oito multimídias (datashow), nove 

retroprojetores, dois projetores de slides, uma sala com televisão e vídeo e um 

auditório com vídeo-conferência. As salas de aula possuem pontos de rede 

para acesso à internet disponível aos professores, assim como conexão wi-fi à 

rede UFPR sem fio. O laboratório de informática possui 12 computadores e é 

utilizado nas disciplinas que necessitam dessa ferramenta, e quando não está 

sendo utilizado por atividades didáticas fica aberto aos alunos diariamente até 

as 21:00 horas para pesquisas e trabalhos acadêmicos e acesso à internet. O 

CEM possui vários veículos utilitários, ônibus e microônibus, todos lotados na 

CENTRAN Pontal do Sul, além de contar com a frota da UFPR para as aulas 

de campo. 

A biblioteca, atualmente localizada no prédio central, foi criada em 1982, 

tendo se originado em grande parte do acervo particular do falecido bioquímico 

Prof. Gilberto Vilela. Atualmente faz parte do Sistema de Bibliotecas da 

Universidade Federal do Paraná (SIBI/UFPR), ocupa um espaço físico de 85 

http://www.cem.ufpr.br/?page_id=675
http://www.cem.ufpr.br/?page_id=675


m2, destinados ao acervo, consulta local e a coleção de periódicos. É de livre 

acesso à consulta local e permite empréstimo dos materiais a todos os 

usuários cadastrados, contando com pessoal especializado para o 

atendimento e organização do material, uma bibliotecária e uma assistente 

administrativa. 

O acervo engloba as áreas de ciências do mar, como: Ecologia e 

Biologia Marinha, Gerenciamento Costeiro, Oceanografia Física, Química e 

Geológica, possuindo 2.381 exemplares de livros, sendo 2.114 títulos, 105 

teses e dissertações e 239 títulos de periódicos, entre correntes e 

retrospectivos, 1.433 separatas, 578 slides, 18 vídeos e 22 CD-ROM. Além 

desses materiais, a Biblioteca conta com o Portal da Informação da UFPR, 

(http://www.portal.ufpr.br) que combina as funções de um catálogo de acesso 

público de última geração com uma seleção de bases de dados e links em 

diversas áreas do conhecimento. Dispõe também de diversas Bases de Dados 

on line contendo resumos de artigos publicados internacionalmente em 

Geologia, Engenharia, Energia, Mineralogia, Poluição, Recursos naturais,  

Biologia, Microbiologia, Botânica, Ecologia, Patologia, Bioquímica, Genética, 

Meio Ambiente e Veterinária. 

Na qualidade de unidade pertencente a uma instituição federal, o Centro 

de Estudos do Mar participa também do Portal de Periódicos da CAPES, que 

oferece acesso aos textos completos de artigos de mais de 7.200 revistas 

internacionais, nacionais e estrangeiras, e a 80 bases de dados com resumos 

de documentos em todas as áreas do conhecimento. Inclui também uma 

seleção de importantes fontes de informação acadêmica com acesso gratuito 

na Internet. 

São serviços e produtos da Biblioteca destinados a comunidade 

acadêmica o empréstimo domiciliar de livros, folhetos, seriados, teses, 

dissertações, monografias e materiais especiais; o empréstimo domiciliar de 

periódicos; o empréstimo entre bibliotecas; a comutação bibliográfica; o 

levantamento bibliográfico; as palestras sobre o uso da biblioteca e suas fontes 

e o serviço de referência, entre outros. 

 

 

 



MATRIZ CURRICULAR 

 

O Curso de Bacharelado em Oceanografia tem a finalidade de 

proporcionar condições para que o aluno desenvolva competências e 

habilidades referentes ao perfil profissional desejado, atendendo assim aos 

objetivos propostos. A matriz curricular oferece conteúdos de formação básica 

e específica que se integram mediante processo educativo fundamentado na 

articulação entre teoria e prática.   

Seguindo a opção do currículo atual, as disciplinas e atividades de 

ensino serão distribuídas em Núcleos, que se diferenciam pela natureza 

(obrigatórias e optativas) e cargas horárias mínimas.  

No Núcleo Obrigatório de Formação Geral (carga horária de 2.718 horas 

distribuídas em 48 disciplinas), estão as Disciplinas Introdutórias, 

Instrumentais, de Base, Ferramentas Intelectuais para a Atividade Científica e 

das Ciências do Mar, que correspondem às disciplinas obrigatórias do 1º ao 7º 

períodos.  

No Núcleo Obrigatório de Ênfase (carga horária mínima de 360 horas); 

encontra-se o rol de disciplinas das quais há um mínimo de carga horária que 

deverá ser necessariamente cumprida, permitindo a flexibilização na montagem 

do programa de estudos. São as disciplinas de ênfase nas especialidades de 

Pesquisa Oceanográfica e Gerenciamento Costeiro (antigas Habilitações que 

foram eliminadas na Reforma de 2013), e que correspondem às disciplinas 

ofertadas ao longo do 8º e 9º períodos (Profissionalizantes). 

O Núcleo Obrigatório de Pesquisa (carga horária de 186 horas) será 

composto pelas disciplinas de Estágio Acadêmico Supervisionado (150 horas), 

ofertado a partir do 6º período, e o Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) (36 

horas), a partir do 8º período.  

No Núcleo Complementar (carga horária mínima de 144 horas) estão as 

disciplinas de natureza optativa, que serão ofertadas a partir do 3º período. 

Além dos Núcleos acima citados, o Curso de Oceanografia contará com 

a inclusão das Atividades Formativas, cuja carga horária mínima (a ser 

cumprida ao longo de todo o Curso) é de 180 horas, distribuídas em atividades 

de Ensino, Pesquisa, Extensão, Gestão Universitária, Sócio-culturais e de 



Embarque (esta última de acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais de 

Oceanografia deverá ser de no mínimo de 100 horas). 

Assim sendo, a integralização curricular do Curso de Oceanografia da 

Universidade Federal do Paraná, com seus Núcleos e Atividades Formativas, 

correspondera a uma carga horária total mínima de 3.588 horas. 

É importante ressaltar que esta carga horária é composta por mais de 

um 20 % de atividades praticas de laboratório, de campo e de embarque. O 

desenvolvimento das atividades praticas de campo e de embarque, dependem 

muito de condições de maré e meteorológicas. Por este motivo, elas podem 

ocorrer tanto de manhã como de tarde, ou ao longo do dia inteiro, sendo 

imprescindível a dedicação integral do aluno ao curso para poder desenvolver 

adequadamente estas importantes ações. Estas atividades também justificam o 

fato da carga horária total do curso de Oceanografia exceder um 19% o mínimo 

estabelecido pela Resolução No 2/2007 do CNE. O corpo docente do curso 

concorda que numa carga horária menor seria impossível formar um bom 

profissional da Oceanografia, e que a carga horária apresentada na presente 

proposta curricular seria adequada para esta formação apenas com a 

complementação de atividades formativas curriculares e extracurriculares, as 

quais serão profundamente estimuladas desde o inicio e até o fim do curso. 

 

 

 

  

 



ANEXO I  

PROJETO DE ORIENTAÇÃO ACADEMICA 

O Comitê Permanente de Acompanhamento será composto, pelas instâncias 

da Coordenação e do Colegiado do Curso, auxiliados pela Comissão 

Orientadora de Estágios (COE), pela Comissão de Atividades Formativas 

(CAF) e pelos professores orientadores dos estágios, projetos de pesquisa, 

extensão, monitoria e trabalhos de conclusão (TCC). A Comissão Orientadora 

de Estágios e a Comissão de Atividades Formativas poderão contribuir 

sobremaneira no acompanhamento individual dos alunos, já que serão 

responsáveis pelo controle da realização das atividades formativas de modo 

sistemático, desde o primeiro ano do Curso. No momento em que o aluno 

escolhe um laboratório para estagiar, realizar monitoria, voluntariado 

acadêmico ou outra atividade, o professor responsável pelo mesmo acaba 

assumindo também a função de assessorá-lo em relação a seus estudos e 

decisões curriculares. As disciplinas transversais denominadas de Oficina de 

Pesquisa, também terão a função de assessoramento acadêmico, já que 

dentro das mesmas serão apresentadas as características do curso, as 

diferentes possibilidades de mobilidade acadêmica (intercâmbio acadêmico, 

convênios, etc.), as possibilidades de atividades formativas e extracurriculares, 

financiamento de projetos de pesquisa, entre outros assuntos. Finalmente as 

escolhas de disciplinas de ênfase e optativas, assim como a definição de 

orientador e a apresentação do projeto de TCC será feita na última das 

Oficinas de Pesquisa (IV). Considera-se, portanto, que estas instâncias em 

conjunto estão abalizadas para acompanhar os graduandos ao longo de todo o 

Curso. Cabe lembrar a participação discente no Colegiado, sendo o 

representante dos alunos um importante canal de comunicação entre o Corpo 

Discente e a Coordenação, e que poderá intermediar situações de conflitos 

acadêmicos, bem como outras demandas.	



ANEXO II 

 

REGULAMENTO DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO (TCC) 

 

Art. 1º. A realização do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) do Curso de 

Oceanografia é requisito parcial obrigatório para obtenção do diploma de 

graduação. 

Parágrafo Único. O Trabalho de Conclusão de Curso versará sobre um tema 

dentro das áreas da Oceanografia, podendo o tema escolhido estar vinculado 

às atividades desenvolvidas durante Programas de Iniciação Científica, 

Pesquisas Voluntárias, Estágios não obrigatórios ou mesmo durante o Estágio 

Profissionalizante Obrigatório, em qualquer dos casos obrigatoriamente com a 

orientação de um docente do Curso de Oceanografia. No caso do TCC estar 

vinculado ao Estágio Profissionalizante Obrigatório, deve-se ressaltar que se 

trata de atividades distintas e por isso, os documentos para suprir cada uma 

das avaliações, também são distintos 

 

Art. 2º. O TCC tem os seguintes objetivos: 

I. Integrar o conhecimento apropriado e produzido durante o curso, 

aplicando-o mediante temática escolhida e apresentada segundo as 

normas da metodologia científica, assegurando o domínio das formas de 

investigação bibliográfica e de documentação, a pesquisa de campo, a 

redação, a apresentação final de projeto e a defesa pública e verbal. 

II. Estimular os esforços do aluno, visando a aperfeiçoar sua capacidade 

criadora e de organização. 

III. Possibilitar a avaliação global da prática necessária ao aluno para que, 

uma vez graduado, possa atuar com as competências e habilidades 

necessárias ao seu desempenho.  

IV. Possibilitar a realização de produção teórica e crítica na área de 

formação. 

Parágrafo Único. A pesquisa de campo poderá ter caráter teórico ou empírico, 

neste último caso o trabalho deverá estar de acordo com as normas do Comitê 

de Ética da UFPR. 

 



Art. 3º. Estará apto a se matricular na disciplina Trabalho de Conclusão de 

Curso o aluno que estiver periodizado no oitavo período.  

 

Art. 4º. No decorrer da disciplina Oficina de Pesquisa III (OPIII) serão 

apresentadas as informações sobre o regulamento do TCC e as diferentes 

possibilidades de trabalho. No decorrer da disciplina de Oficina de Pesquisa IV, 

será definido o tema e o orientador, junto ao qual será elaborado o projeto de 

TCC, o qual será apresentado no final da disciplina.  

 

Art. 5º. O acompanhamento das três primeiras etapas de desenvolvimento do 

TCC é de responsabilidade exclusiva do professor orientador e as etapas finais 

são de responsabilidade, sucessivamente, das seguintes instâncias: 

I. Coordenador da Oficina de Pesquisa IV 

II. Colegiado do Curso de Oceanografia 

III. Professor Orientador 

IV. Bancas de Exame 

 

Art. 6º. O Colegiado do Curso de Oceanografia deverá eleger o Coordenador 

da Oficina de Pesquisa IV para mandato de 2 anos, podendo ser renovado. 

 

Art. 7º. Compete ao Colegiado do Curso de Oceanografia em relação ao TCC: 

I. Reunir-se, junto com o Coordenador da Oficina de Pesquisa IV, 

ordinariamente uma vez a cada semestre letivo e extraordinariamente 

sempre que necessário. 

II. Homologar as indicações de professores orientadores e, em casos 

especiais, substituí-los, sempre que possível com base nas sugestões 

feitas pelos alunos. 

III. Estabelecer critérios e exigências mínimas para a elaboração do TCC. 

IV. Aprovar o calendário das etapas de avaliação proposto pelo 

Coordenador de Oficina de Pesquisa IV em conjunto com a 

Coordenação do Curso.  

V. Homologar a indicação dos membros para a composição das Bancas de 

Exame. 

VI. Homologar os resultados das Bancas de Exame. 



VII. Após avaliação periódica, propor e aprovar alterações neste 

regulamento. 

VIII. Resolver e emitir parecer sobre os casos omissos neste Regulamento. 

 

Art. 8º. O Coordenador da Oficina de Pesquisa IV responsabilizar-se-á pelo 

melhor encaminhamento administrativo e burocrático das etapas do processo 

de avaliação e terá as seguintes atribuições: 

I. Colaborar para a celeridade do cumprimento do disposto nesse 

Regulamento. 

II. Elaborar anualmente o cronograma de todas as tarefas e avaliações 

relacionadas ao TCC. 

III. Viabilizar a interlocução entre alunos e professores orientadores, sempre 

que necessário. 

IV. Realizar reunião com os alunos para esclarecimento das normas 

vigentes do TCC. 

V. Receber dos professores orientadores os resultados da avaliação final e 

encarregar-se do lançamento das respectivas médias finais dos alunos. 

VI. Elaborar propostas de mudanças no Regulamento do TCC, para que 

sejam encaminhadas ao Colegiado do Curso de Oceanografia. 

Parágrafo Único. Os serviços de secretaria serão fornecidos pela 

Coordenação do Curso de Oceanografia. 

 

Art. 9º. A realização do TCC está condicionada à assistência de um professor 

orientador, o qual pode ser sugerido pelo aluno, e cuja designação será feita 

pelo Coordenador da Oficina de Pesquisa IV 

§ 1º. O professor orientador de cada TCC poderá ser sugerido pelos alunos 

entre os professores das disciplinas do Curso de Oceanografia e, em casos 

especiais plenamente justificados, de disciplinas afins de outros cursos. 

§ 2º.  Caso seja necessário, e em acordo com o Professor Orientador, o aluno 

poderá valer-se de um Professor Co-orientador ou ainda de um consultor. 

 

Art. 10. O Professor orientador responsabilizar-se-á pelo encaminhamento 

acadêmico de cada aluno sob sua supervisão e terá as seguintes atribuições: 

I. Orientar o aluno nas diversas etapas de elaboração do TCC. 



II. Registrar a presença dos alunos em todas as sessões de orientação 

durante o ano letivo por meio de assinaturas, em ficha apropriada. 

III. Encaminhar ao Coordenador da Oficina de Pesquisa IV, no prazo 

solicitado, o resultado da avaliação final. 

IV. Participar da apresentação de projeto de TCC na Oficina de Pesquisa IV, 

e em seu impedimento, indicar um Professor substituto. 

V. Participar de Bancas de Exame do TCC e indicar os outros dois 

membros. 

 

Art. 11. Problemas de incompatibilidade entre orientador e orientando deverão 

ser informados por escrito, o mais breve possível, ao Coordenador da Oficina 

de Pesquisa IV, que poderá resolver o problema ou, em casos mais complexos, 

trazê-lo para o Colegiado do Curso de Oceanografia.. 

 

Art. 12. As Bancas de Exame terão 3 (três) membros, sendo assim 

constituídas: 

I. Professor orientador como membro nato, e em seu impedimento, um 

Professor substituto por ele indicado.   

II. 2 (dois) professores indicados pelo Professor orientador, de preferência 

1 professor dentre os docentes dos cursos do Centro de Estudos do Mar 

e 1 professor e/ou pesquisador de outra instituição ou pós-graduando do 

curso de pós-graduação em Sistemas Costeiros e Oceânicos 

(PGSISCO), ou outros cursos de pós-graduação afins.  

III. Ficará sob responsabilidade do professor orientador do TCC a 

designação da banca, o convite aos membros para sua participação e o 

agendamento da data e horário junto ao Coordenador da Oficina de 

Pesquisa IV, seguindo o calendário estabelecido para as defesas 

elaborado pelo Colegiado. 

 

Art. 13. Compete aos membros da Banca de Exame: 

I. Analisar o TCC e devolver a cópia com anotações por escrito depois de 

sua apresentação verbal e defesa pública. 

II. Fazer comentários verbais e arguir o aluno no decorrer da apresentação 

pública do TCC. 



III. Emitir Parecer, por escrito, sobre a defesa pública e verbal do aluno 

após a apresentação pública do TCC em formulário próprio, assinado 

pelo aluno e pela Banca, e entregue ao Coordenador da Oficina de 

Pesquisa IV logo após o término da apresentação pública. 

Parágrafo Único. As decisões da Banca de Exame são soberanas, não 

cabendo recursos por parte dos alunos envolvidos no processo. 

 

Art. 14. O aluno deverá apresentar ao professor orientador um projeto do TCC, 

segundo as normas científicas. 

 

Art. 15. O Projeto de TCC deverá conter os seguintes elementos: 

I. Página de rosto. 

II. Índice. 

III. Objetivos gerais e objetivos específicos. 

IV. Justificativa com delimitação do problema e indicação de fontes 

bibliográficas que destaquem a importância do trabalho de pesquisa. 

V. Referencial Teórico, que demonstre a pesquisa e a abordagem científica 

sobre o assunto proposto. 

VI. Bibliografia básica, capaz de atender às primeiras etapas do trabalho. 

VII. Cronograma de pesquisa e de redação do TCC. 

 

Art. 16. O Projeto de TCC deverá obedecer aos seguintes critérios de 

formatação e edição: 

I. Papel: tamanho A4 (Largura - 21cm; Altura - 29.7cm). 

II. Margens: superior, inferior, esquerda, direita igual a 2cm. 

III. A partir da margem: Cabeçalho – 1,5 cm; Rodapé – 1,5 cm. 

IV. Páginas numeradas ao alto à direita (Início da página - cabeçalho; 

Alinhamento - direita; Não selecionar - Mostrar número na 1ª página. 

 

Art. 17. São critérios para análise do Projeto de TCC: 

I. Objetividade e consistência do Projeto. 

II. Compatibilidade com os objetivos do curso. 

III. Nível adequado de complexidade quantitativa e qualitativa do trabalho. 

IV. Viabilidade de realização do Projeto. 



V. Facilidade de acesso a dados para a realização do Projeto. 

VI. Valor teórico e prático do trabalho de graduação, conforme o caso. 

VII. Qualidade da apresentação da proposta. 

 

Art. 18. O Projeto de TCC será apresentado e avaliado no decorrer da 

disciplina Oficina de Pesquisa IV, pelo Professor orientador e pelo Coordenador 

da disciplina, e a sua aprovação fará parte da aprovação na disciplina. 

Parágrafo Único. O coordenador da disciplina poderá solicitar a colaboração 

de outros docentes ou profissionais ou alunos curso do pós-graduação em 

Sistemas Costeiros e Oceânicos (PGSISCO) ou outros cursos de pós-

graduação afins, na avaliação do projeto do TCC. 

 

Art. 19. O TCC deverá ser realizado individualmente pelo aluno com orientação 

contínua do professor responsável.  

 

Art. 20. O documento escrito do TCC deverá conter as seguintes partes, de 

acordo com as Normas para Apresentação de Documentos Científicos da 

UFPR: 

a) Capa de encadernação (capa dura para a versão final). 

b) Lombada da capa de encadernação, contendo o nome do discente, título 

do TCC, local e ano. 

c) Folha de rosto com as seguintes informações: nome do discente; 

número de matrícula; título da monografia, instituição acadêmica, curso 

de graduação, nome do professor orientador, local, data. 

d) Dedicatória (opcional). 

e) Agradecimentos (opcional). 

f) Índice. 

g) Lista de tabelas, ilustrações e abreviaturas e/ou siglas e/ou símbolos 

(quando necessário). 

h) Resumo (até 30 linhas). 

i) Abstract, resumo em inglês (até 30 linhas). 

j) Texto do TCC. 

k) Anexos (quando necessário). 

l) Glossário (quando necessário). 



m) Referências bibliográficas. 

n) Contracapa de encadernação. 

 

Art. 21. São critérios para a análise do TCC:  

I. Adequação às normas metodológicas estabelecidas neste documento. 

II. Clareza, consistência e objetividade do texto. 

III. Compatibilidade com os objetivos do curso. 

IV. Profundidade das discussões teóricas. 

V. Pertinência das informações veiculadas e coerência das mesmas com o 

tema proposto. 

VI. Escolha e bom aproveitamento das fontes para a pesquisa. 

VII. Contribuição do trabalho para o meio social e intelectual. 

Parágrafo Único. O trabalho apresentado deverá demonstrar conhecimentos 

substanciais da área trabalhada e deverá seguir as normas de citação e de 

apresentação da UFPR. 

 

Art. 22. O processo de desenvolvimento e avaliação do TCC constará das 

seguintes etapas, todas elas obrigatórias ao aluno: 

1. Primeira etapa - apresentação do Projeto de TCC na disciplina Oficina 

de Pesquisa IV para o professor orientador, o Coordenador da disciplina 

e outros docentes e profissionais convidados. 

2. Segunda etapa - entrega da versão preliminar dos itens III a V 

integrantes do art. 15, conforme cronograma estabelecido no Projeto. 

3. Terceira etapa - entrega da primeira versão escrita do TCC, a qual deve 

conter, obrigatoriamente, a estrutura geral do trabalho, com redação 

preliminar de todos os capítulos, introdução, considerações finais e 

referências bibliográficas completas, conforme cronograma estabelecido. 

4. Quarta etapa - entrega da versão escrita final do TCC para leitura e 

apreciação da banca.  

5. Quinta etapa - apresentação oral e defesa pública do TCC. 

Parágrafo Único. A primeira etapa será realizada ao longo do sétimo período, 

sendo as demais etapas realizadas a partir do oitavo período do curso, 

acompanhadas pelo orientador, que avaliará se o aluno está capacitado a 

concluir o TCC, realizando adequadamente as etapas finais. 



 

Art. 23. A avaliação do TCC após apresentação e defesa perante a Banca 

consistirá em graus numéricos de 0 (zero) a 100 (cem), sendo considerado 

aprovado o aluno que obtiver grau numérico cinqüenta (50) de média 

aritmética, na escala de zero (0) a cem (100), no conjunto das tarefas 

realizadas, incluída a apresentação e defesa pública e frequência mínima de 

75% nos encontros de trabalho com o seu professor orientador. 

§ 1º. O grau final conferido na quinta etapa, apresentação final e defesa, será a 

média aritmética dos graus conferidos pela Banca Examinadora, e deverá ser 

repassado por escrito ao Coordenador da disciplina de Oficina de Pesquisa IV 

para encaminhamento final junto ao sistema de notas da universidade. 

§ 2º.  A constatação de todo e qualquer tipo de plágio, no todo ou em partes do 

TCC, terá como consequência a reprovação sumária do aluno, sujeitando-o à 

repreensão por parte dos órgãos competentes da UFPR. 

 

Art. 24. Considera-se como integrantes do processo de avaliação do TCC os 

seguintes elementos: 

I. Documento digitado em editor de texto, a serem entregues em 2 (dois) 

exemplares na 4ª etapa e 3 (três) exemplares na 5ª etapa, sendo um 

para cada membro da Banca Examinadora. 

II. Material complementar como CD de áudio e de arquivos digitais 

diversos, partituras, fotografias, fitas-cassete e de vídeo, películas de 

cinema, entre outros, que colaborem para uma m apresentação do 

trabalho, se necessário. 

§	1º. Após a defesa pública, será concedido ao estudante prazo de 10 dias para 

proceder a correção do trabalho, se houver, e submeter à apreciação do 

orientador para entrega de cópia definitiva ao Coordenador da Oficina de 

Pesquisa IV, que providenciará a disponibilização no sítio eletrônico do curso 

como publicação. A não entrega das correções no prazo especificado, ou a 

entrega de versão definitiva sem as devidas correções incorrerá na reprovação 

do candidato.  

§	 2º. A Coordenação do Curso emitirá certificados de participação aos 

membros da Banca Examinadora e divulgará, após o prazo concedido para 

entrega das cópias definitivas, as notas finais obtidas pelos estudantes. o aluno 



aprovado deverá entregar a versão final do seu TCC, encadernada em capa 

dura, para fins de catalogação na biblioteca do Campus Pontal do Paraná, e 

uma cópia idêntica em mídia digital, em PDF. 

§ 3º. No caso de o TCC se referir à criação e produção de audiovisual, filme, 

vídeo ou software para computador e similares, o aluno deverá entregar uma 

cópia do produto juntamente com o trabalho escrito. 

 

Art. 25. A defesa pública e oral do TCC deverá acontecer, obrigatoriamente, 

nas instalações do Campus Pontal do Paraná em data, hora e local estipulados 

pelo Coordenador da Oficina de Pesquisa IV, e respeitando estritamente o 

seguinte cronograma: 

I. 30 minutos para a apresentação do discente. 

II. 15 minutos para comentários e arguição dos membros da Banca de 

Exame (05 minutos para cada um). 

III. 15 minutos para a defesa do discente; 

IV. 5 minutos para reunião e deliberação da Banca Examinadora. 

 

Art. 26. São garantidos todos os direitos autorais aos seus autores, 

condicionados à citação do nome do professor orientador toda vez que 

mencionado, divulgado, exposto e publicado. 

Parágrafo Único. Os direitos de propriedade intelectual do projeto referente ao 

TCC, no caso de venda, deverão estar estipulados em contrato assinado entre 

seu autor e a Universidade. 

 

Art. 27. Os casos omissos no presente regulamento serão resolvidos pelo 

Colegiado do Curso de Oceanografia. 

 

Art. 28. O presente regulamento entrará em vigor na data de sua aprovação 

pelo Colegiado do Curso de Oceanografia e homologação pela Plenária do 

Campus Pontal do Paraná. 

	



 
ANEXO III 

 
NORMAS PARA ATIVIDADES FORMATIVAS  

 
Art. 1o - De acordo com a Resolução CEPE 70/04 da UFPR, as Atividades 

Formativas (AF) são constituídas de atividades complementares em relação 

ao eixo fundamental do currículo, objetivando sua flexibilização.  

 

Art. 2º - As atividades formativas contemplam a articulação entre o ensino, a 

pesquisa e a extensão e asseguram o caráter interdisciplinar inerente às 

diversas áreas do conhecimento. 

 

Art. 3º - O aluno do curso de Oceanografia do Centro de Estudos do Mar da 

UFPR deverá cumprir 180 horas de AF. Será exigido que o aluno realize 

atividades em pelo menos três das categorias diferentes apresentadas no 

final deste documento. 

  

Art 4º - De acordo com a resolução CEPE 70/04 da UFPR, são 

consideradas atividades formativas: 

I. Disciplinas eletivas; 

II. Estágios não obrigatórios; 

III. Atividades de monitoria; 

IV. Atividades de pesquisa; 

V. Atividades de extensão; 

VI. Atividades de representação acadêmica; 

VII. Atividades culturais; 

VIII. Participação em seminários, jornadas, congressos, eventos, 

simpósios, cursos e atividades afins; 

IX. Participação em Programa Especial de Treinamento (PET); 

X. Participação em projetos ligados à licenciatura; 

XI. Participação em oficinas didáticas; 

XII. Participação em programas de voluntariado; 

XIII. Participação em programas e projetos institucionais e 

XIV. Participação em Empresa Júnior reconhecida formalmente como 

tal pela UFPR. 

§1º - Também serão consideradas atividades formativas as horas de 

atividades embarcadas   

 

Art. 5º - As Atividades Formativas serão obrigatoriamente realizadas no 

decorrer do curso de graduação. 

 

ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO 
 

Art. 6º- O acompanhamento da realização, bem como da documentação das 
AF, são de responsabilidade do Aluno, da Comissão de Atividades 



Formativas do Curso de Oceanografia (CAFO) e do Colegiado do Curso de 

Oceanografia. 

 

Art. 7º - Compete ao Aluno buscar, executar e documentar a realização das 

AF por meio de declarações, certificados, ou outra forma que ateste sua 

participação em atividades compatíveis com aquelas definidas no final 

destas normas.  Também é atribuição do aluno apresentar a documentação 

comprobatória das AF à secretaria do curso de Oceanografia, dentro do 

prazo definido pela CAFO. Em hipótese alguma será aceita documentação 

fora do prazo ou que não apresente o total mínimo de 180 horas de AF. 

§ 1º - Todos os alunos deverão cumprir pelo menos 100 horas de embarque. 

Destas, 80 horas serão oferecidas a todos os alunos dentro das disciplinas 

do curso, e serão contabilizadas para aqueles que comparecerem ao 

embarque, comprovado pelo diário de classe do professor. As demais 20 

horas são responsabilidade do aluno, que deve buscar oportunidades de 

embarques dentro ou fora da universidade, para fins de pesquisa ou 

extensão. 

§ 2º - Após o embarque, o aluno deverá solicitar a assinatura do responsável 

pela atividade embarcada, em formulário próprio, disponível na página 

eletrônica do CEM. 

 

Art. 8º - A CAFO será composta por até três professores do Curso de 

Oceanografia, indicados pela Coordenação. O tempo mínimo de atuação 

dos membros da Comissão de AF será de 12 meses.  

 
Art. 9º - Compete à CAFO estabelecer os prazos para a entrega dos 

documentos comprobatórios de AF na secretaria, orientar o aluno na escolha 

das Atividades Formativas, reunir-se semestralmente de forma ordinária 

para homologação e efetivação dos créditos de AF obtidos pelo aluno, bem 

como resolver e emitir parecer sobre os casos omissos neste regulamento. A 

CAFO poderá, ainda, avaliar e propor, junto ao Colegiado do Curso, 

alterações das normas de AF.  

 

Art. 10º - Compete ao Colegiado do Curso de Oceanografia aprovar 

alterações no regulamento das Atividades Formativas pela CAFO, bem 

como apreciar e julgar, em última instância, a apresentação de recursos 

oriundos de homologações da Comissão AF. 

 

PROCESSO DE VALIDAÇÃO DOS COMPROVANTES AF 
 

Art. 11º - A validação das Atividades Formativas será feita com base na 

documentação comprobatória apresentada pelo aluno, dentro do prazo 

determinado pela CAFO. Na referida documentação deverá constar a 

relação das atividades cumpridas, com o seu respectivo número de horas-

atividade. A conversão das AF em horas obedecerá a Tabela apresentada 

no final deste documento. 

 



Art. 12º - Não será permitida a pontuação de uma mesma atividade em mais 

de uma das categorias.  

 
Art. 13º - Será considerado aprovado o aluno que comprovar a carga horária 

total mínima de 180 h. 

 
DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Art.14º - Das decisões tomadas pela CAFO caberá recurso, em última 

instância, ao Colegiado do Curso de Oceanografia do Centro de Estudos do 

Mar da Universidade Federal do Paraná. 

 

Art. 15º - As Normas para Atividades Formativas entrarão em vigor na data 

de sua aprovação pela CAFO e homologação pelo Colegiado de Curso, 

sendo revogadas as disposições em contrário. 

  



 

Tabela de Horas em Atividades Formativas 
 

Código CATEGORIA / ATIVIDADES Horas 
(E) ENSINO  
E1 Disciplinas de outros cursos da UFPR 20h/disciplina 
E2 Estágio não obrigatório 25% da carga 
E3 Atividades de monitoria 7h/disciplina 
E4 Participação em cursos e atividades afins em eventos 50% da carga  
E5 Organização de eventos acadêmicos 10h/evento 
E6 Organização de eventos acadêmicos - nacional 20h/evento 
E7 Organização de eventos acadêmicos – internacional 25h/evento 
E8 Programas de mobilidade acadêmica - nacional 20h/participação 
E9 Programas de mobilidade acadêmica – internacional 40h/participação 
(P) PESQUISA  
P1 Trabalho apresentado em congresso 7h/trabalho 
P2 Publicação de artigo científico (Primeiro autor) 30h 
P3 Publicação de artigo científico (co-autor) 15h 
P4 Participação em seminários, congressos, simpósios 2h/evento 
P5 Participação em projetos de pesquisa registrados na 

PRPPG 
30h/ano 

P6 Voluntário de pesquisa (mínimo 12 horas/semana) 15h/ano 
P7 Organização de evento científico 10h/evento 
P8 Organização de evento científico nacional 20h/evento 
P9 Organização de evento científico internacional 25h/evento 
(EX) EXTENSÃO  
EX1 Participação em seminários, congressos, simpósios 2h/evento 
EX2 Organização de atividades de extensão 10h/evento 
EX3 Participação nas Feiras de Profissão da UFPR 7h/feira 
EX4 Participação em projetos de extensão registrados na 

PROEC 
30h/ano 

EX5 Voluntário de extensão (mínimo 12 horas/semana) 15h/ano 
EX6 Apresentação de palestras, cursos e oficinas na 

comunidade 
7h/atividade 

EX7 Participação em audiências e consultas públicas 2h/atividade. 
EX8 Representação em conselhos administrativos externos 15h/ano 
EX9 Mergulho autônomo com fins técnico-científicos 50% horas  
(GU) GESTÃO UNIVERSITÁRIA  
GU1 Diretoria do Centro Acadêmico 20h/ano 
GU2 Representação de turma (oficializado) 2h/ano 
GU3 Representação em plenárias e/ou colegiado do CEM ou 

da UFPR 
10h/ano 

GU4 Representação em instâncias superiores da UFPR 10h/ano 
GU5 Membro Efetivo de Empresa Júnior reconhecida pela 

UFPR 
15h/ano mandato 

(SC) SÓCIO-CULTURAIS  
SC1 Organização de atividades culturais 5h 



SC2 Visitas a museus 1h 
SC3 Assistir à peça de Teatro 1h 
SC4 Participação como mesário em eleições 2h 
SC6 
SC5 

Visita a Exibições culturais 
Participação em eventos culturais 

1h 
1h 

(EM) EMBARQUES  
EM 1 Embarque dentro de disciplinas da Oceanografia Total h embarque  
EM 2 Embarques fora das disciplinas da Oceanografia Total h embarque  
 



ANEXO IV 
 

REGULAMENTO DE ESTÁGIO DO CURSO DE OCEANOGRAFIA 
 

DA NATUREZA 
 

Art. 1º. O Projeto Pedagógico do Curso de Oceanografia do Setor de Ciências 

da Terra da UFPR prevê a realização de estágio nas modalidades de estágio 

obrigatório e de estágio não obrigatório, em conformidade com as diretrizes 

curriculares - Lei nº 11.788/2008, Resolução nº 70/04-CEPE, Resolução nº 

46/10-CEPE e Instruções Normativas decorrentes e serão desenvolvidos 

conforme o estabelecido no presente Regulamento. 

 

Art. 2º. O estágio conceituado como elemento curricular de caráter formador e 

como um ato educativo supervisionado previsto para o Curso de Oceanografia, 

deve estar em consonância com a definição do perfil do profissional egresso, 

bem como com os objetivos para a sua formação propostos no Projeto 

Pedagógico do Curso.  

 

 

DO OBJETIVO 
 
Art. 3º. O objetivo das duas modalidades de estágio previstas no Art. 1º é de 

viabilizar ao aluno o aprimoramento técnico-científico na formação profissional 

de Oceanógrafo, mediante a análise e a solução de problemas concretos em 

condições reais de trabalho, por intermédio de situações relacionadas a 

natureza e especificidade do curso e da aplicação dos conhecimentos teóricos 

e práticos adquiridos nas diversas disciplinas elencadas no Projeto Pedagógico 

do Curso. 

 

 

DOS CAMPOS DE ESTÁGIO 
 
Art. 4º. Constituem campos de estágio as entidades de direito público e 

privado, instituições de ensino, profissionais liberais, a comunidade em geral e 

as unidades internas da UFPR que apresentem as condições estabelecidas 

nos artigos 4º e 5º da Resolução nº 46/10-CEPE, denominados a seguir como 

Concedentes de Estágio. 

 
Art. 5º. As Concedentes de Estágio, bem como os agentes de integração 

conveniados com a UFPR ao ofertar vagas de estágio, devem respeitar as 

normas institucionais e as previstas no presente Regulamento. 

 

 
DA COMISSÃO ORIENTADORA DE ESTÁGIO – COE 

 
Art. 6º. A COE do Curso de Oceanografia será composta pelo Vice 

Coordenador e dois ou mais professores que compõe o Colegiado de Curso, 

com a seguinte competência: 



I. Definir os critérios mínimos exigidos para o aceite de estágios não 

obrigatórios e os realizados no exterior, em conformidade com a 

Instrução Normativa nº 01/12-CEPE e a Instrução Normativa nº 02/12-

CEPE, respectivamente. 

II. Planejar, controlar e avaliar os estágios não obrigatórios realizados, 

mantendo o fluxo de informações relativas ao acompanhamento e 

desenvolvimento dos estágios em processo, bem como assegurar a 

socialização de informações junto à Coordenação do Curso. 

III. Analisar a documentação e a solicitação do estágio frente à natureza do 

Curso de Oceanografia e às normas emanadas do presente 

Regulamento. 

IV. Compatibilizar as ações previstas no “Plano de Atividades do Estágio”, 

quando necessário.  

V. Convocar reuniões com os professores orientadores e alunos estagiários 

sempre que se fizer necessário, visando a qualidade do 

acompanhamento e soluções de problemas ou conflitos. 

VI. Socializar sistematicamente as normas institucionais e orientações 

contidas no presente Regulamento junto ao corpo discente. 

 
 

DO ACOMPANHAMENTO, ORIENTAÇÃO E SUPERVISÃO 
 
Art.7º. Em conformidade com a Resolução nº 46/10-CEPE, todos os estágios 

devem ser acompanhados e orientados por um professor vinculado ao Curso 

de Oceanografia e por profissional da área (ou de área afim) da Concedente do 

Estágio, seja na modalidade de obrigatório ou não obrigatório. 

 
Art. 8º. A orientação de estágio deve ser entendida como assessoria dada ao 

aluno no decorrer de sua prática profissional por docente da UFPR, de forma a 

proporcionar o pleno desempenho de ações, princípios e valores inerentes à 

realidade da profissão de Oceanógrafo. 

 
Art. 9º. Art. 9º.  A orientação do estágio ocorrerá nas seguintes modalidades: 

§ 1º Na modalidade direta no caso de estágio obrigatório por meio de 

acompanhamento e orientação por observação contínua, presencial e direta 

das atividades ao longo de todo o processo, podendo se complementar com 

entrevistas e reuniões no âmbito da UFPR e/ou no campo de estágio. 

§ 2º Na modalidade indireta no caso de estágio não obrigatório por meio de 

acompanhamento feito via relatórios, reuniões e visitas ocasionais à 

Concedente do Estágio onde se realizarão contatos e reuniões com o 

profissional supervisor. 

 
Art. 10. A supervisão do estágio será de responsabilidade do profissional da 

área na Concedente do Estágio que deverá acompanhar o estagiário no 

desenvolvimento do seu plano de atividades.  

 
Art. 11. São atribuições do Professor Orientador: 

a) Verificar e assinar o “Plano de Atividades de Estágio” elaborado pelo 

aluno e supervisor da Concedente.  



b) Realizar o acompanhamento do estágio mediante encontros periódicos 

com o aluno, visando a verificação das atividades desempenhadas por 

seu orientado e assessoria nos casos de dúvida; 

c) Estabelecer um canal de comunicação sistemática, via correio eletrônico 

ou outra forma acordada com o estagiário e seu supervisor da 

Concedente. 

d) Proceder ao menos uma visita à Concedente do Estágio para 

conhecimento do campo, verificação das condições proporcionadas para 

o estágio e adequação das atividades, quando necessária.  

e) Solicitar o relatório de atividades no máximo a cada três meses elaborado 

pelo aluno e aprovado pelo supervisor da Concedente. 

 
Art. 12. São atribuições do Supervisor da Concedente: 

a) Elaborar e assinar o “Plano de Atividades de Estágio” em conjunto com o 

estagiário. 

b) Acompanhar o desenvolvimento das atividades previstas; 

c) Verificar a frequência e assiduidade do estagiário; 

d) Proceder a avaliação do desempenho do estagiário, conforme modelo 

padronizado pela UFPR. 

 
Art. 13. São atribuições do Aluno Estagiário: 

a) Elaborar e assinar o “Plano de Atividades de Estágio” em conjunto com o 

supervisor da Concedente. 

b) Coletar as assinaturas devidas no “Termo de Compromisso de Estágio”. 

c) Frequentar os encontros periódicos estabelecidos pelo Professor 

Orientador para acompanhamento das atividades. 

d) Respeitar as normas internas da Concedente do Estágio e desempenhar 

suas atividades dentro da ética profissional. 

e) Respeitar as normas de estágio do Curso de Oceanografia. 

f) Elaborar relatório de estágio no máximo a cada três meses ou quando 

solicitado pelo professor orientador ou supervisor da Concedente. 

 

 

DO ESTÁGIO OBRIGATÓRIO 
 
Art. 14. O aluno do Curso de Oceanografia deverá realizar estágio obrigatório 

com carga horária de 150 horas, mediante matrícula na disciplina de Estágio 

Acadêmico Supervisionado (RB366), para fins de integralização curricular. 

 
Art. 15. A disciplina de Estágio Acadêmico Supervisionado poderá ser 

realizada a partir do sexto período, conforme periodização recomendada no 

Projeto Pedagógico do Curso. 

§ 1º. Casos de excepcionalidade poderão ser analisados pela COE para 

autorização da matrícula na disciplina de Estágio Acadêmico Supervisionado 

fora da periodização recomendada. 

§ 2º. Em casos excepcionais poderá ser aceita como equivalente ao Estágio 

Acadêmico Supervisionado a participação do aluno em Programas de Iniciação 

Científica oficiais da UFPR (Bolsas institucionais como PIBIC, PIBIT, CNPq, 

CAPES, PET e projetos de colaboração Universidade-Empresa/organização). 

Para tanto deverá ser feita uma consulta e análise junto a COE que poderá, 



dentro de critérios técnicos, deferir ou indeferir a solicitação. Em caso de 

deferimento, o aluno terá o seu respectivo Professor Orientador da Iniciação 

Científica como se fosse o Supervisor na empresa/organização e um outro 

professor indicado pela Coordenação do Curso de Oceanografia como 

Professor Orientador. É também obrigatória a matrícula na disciplina RB366 

para validar a Bolsa de Iniciação Científica ou extensão como estágio, da 

mesma forma como o estágio realizado em empresa/organização.  

§ 3º O estudante em mobilidade acadêmica que tenha efetuado estágio 

obrigatório no exterior, desde que tenha cumprido as exigências relacionadas 

na Instrução Normativa nº 02/12 – CEPE e que tenha totalizado um mínimo de 

150h, poderá pedir equivalência da disciplina RB366 - Estágio Acadêmico 

Supervisionado, mediante apresentação de documento impresso e defesa do 

estágio de acordo com as normas do Curso de Oceanografia. 

 

Art.16. Para a realização do estágio obrigatório deverá ser providenciada a 

documentação exigida pela legislação vigente, ou seja, termo de compromisso 

e plano de atividades, devidamente assinados pelas partes envolvidas. 

 
Art.17. O acompanhamento dos estágios obrigatórios é de responsabilidade do 

professor orientador da disciplina de Estágio Acadêmico Supervisionado. 

 
Art. 18. No decorrer do estágio o aluno deverá apresentar relatórios parciais 

para fins de acompanhamento, conforme solicitação do professor orientador e 

ao término do estágio o relatório final devidamente aprovado pelo seu 

supervisor da Concedente do Estágio. 

 
Art. 19. Para avaliação final e aprovação na disciplina, será atribuída um nota 

que será obtida da avaliação do relatório de estágio apresentado à COE, a qual 

designará um professor (preferencialmente o orientador ou outro professor da 

área do estágio) que deverá atribuir uma nota ao relatório apresentado 

(variando de 0 à 100). O professor avaliador poderá pedir a revisão ou 

alteração do relatório de estágio se considerar que o mesmo encontra-se 

insuficiente ou que apresente erros que assim o exijam.  

§ 1º. Para aprovação final, o aluno deverá obter no mínimo o grau numérico 50 

de média aritmética, na escala de zero a cem no conjunto das atividades 

definidas no Plano de Estágio. 

§ 2º. Conforme Resolução nº  37/97 – CEPE, art. 100º, não caberá exame final 

ou segunda avaliação para a disciplina de estágio obrigatório. 

 
Art. 20. Para fins de validação de frequência na disciplina, o aluno deverá 

comprovar a realização de no mínimo 75% (setenta e cinco) da carga horária 

prevista no Projeto Pedagógico do Curso. 

Parágrafo Único. A reposição de eventuais faltas será permitida somente em 

caso de doença, devidamente comprovada por atestado médico. 

 
 

DO ESTÁGIO NÃO OBRIGATÓRIO 
 



Art. 21. A modalidade de estágio não obrigatório realizada por alunos do Curso 

de Oceanografia poderá ser reconhecida como atividade formativa 

complementar, conforme previsto no Projeto Pedagógico do Curso. 

 
Art. 22. Para autorização de estágio não obrigatório pela Coordenação do 

Curso de Oceanografia inicialmente o aluno deverá atender aos seguintes 

requisitos: 

I. Estar matriculado com a carga mínima exigida no período. 

II. Ter cursado 80% (oitenta) das disciplinas previstas nos dois primeiros 

períodos iniciais do curso, com aprovação. 

III. Não ter reprovação em nenhuma disciplina por falta no semestre 

imediatamente anterior à solicitação. 

§ 1º. Aplica-se o contido nos incisos I e III para as solicitações de prorrogação 

de estágios já em andamento. 

§ 2º. Não serão autorizados estágios para alunos que tenham integralizado o 

currículo. 

 
Art. 23. Para a formalização do estágio não obrigatório a Concedente deverá 

ter ciência e aceitar as normas institucionais da UFPR para este fim, bem como 

proceder à lavratura do respectivo Termo de Compromisso de Estágio. 

Parágrafo Único. Os procedimentos e documentação para a formalização do 

estágio não obrigatório para os alunos do Curso de Oceanografia deverão 

seguir a ordem abaixo referida: 

a) Apresentação do “Termo de Compromisso de Estágio” e do “Plano de 

Atividades de Estágio” devidamente preenchidos e assinados pelos 

responsáveis na Concedente do Estágio. 

b) Histórico escolar atualizado e indicação do professor orientador do “Plano 

de Atividades de Estágio”. 

c) Entrega da documentação na Secretaria da Coordenação do Curso de 

Oceanografia para análise da COE e posterior aprovação do Coordenador 

do Curso. 

d) Após aprovação, a documentação deverá ser encaminhada à Coordenação 

Geral de Estágios da PROGRAD para homologação e cadastramento. 

 
Art. 24. A duração do estágio não obrigatório deverá ser de no mínimo um 

semestre letivo e no máximo dois anos, conforme legislação em vigor. 

 
Art. 25. O acompanhamento do estágio não obrigatório pelo professor da 

UFPR deverá seguir o contido nos Artigos 7 ao 13 do presente Regulamento. 

 
Art. 26. Após o término do estágio não obrigatório, o aluno poderá solicitar o 

respectivo certificado à Coordenação Geral de Estágios da PROGRAD, 

mediante apresentação de relatório e da ficha de avaliação aprovada pela COE 

do Curso. 

 

 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
Art. 27. Os estágios realizados pelos alunos do Curso de Oceanografia, sejam 

obrigatórios ou não obrigatórios, deverão seguir os procedimentos 



estabelecidos na normatização interna da UFPR e estar devidamente 

cadastrados na Coordenação Geral de Estágios da PROGRAD. 

§ 1º. Caso seja utilizada a documentação padrão da UFPR, deverá seguir o 

modelo disponível no site www.estagios.ufpr.br. 

§ 2º. Poderão ser utilizados os serviços de agentes de integração para a 

regulamentação dos estágios, desde que devidamente conveniados com a 

UFPR. 

§ 3º. Os convênios firmados para regulamentação de estágios, quando 

necessários, somente poderão ser assinados pela Coordenação Geral de 

Estágios da PROGRAD, conforme delegação de competência dado pelo Reitor. 

 
Art.28. Os casos não previstos no presente Regulamento serão definidos pela 

Comissão Orientadora de Estágio e homologado pelo Colegiado do Curso de 

Oceanografia. 

 

 


