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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. 

 

 

 

  

 


