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ATA DA REUNIÃO DE PROFESSORES DO CENTRO DE ESTUDOS DO MAR,
REALIZADA NO DIA 04 DE SETEMBRO DE 2014
Aos quatro dias do mês de setembro de dois mil e quatorze, às 16:00 hrs (dezesseis
horas), no anfiteatro deste centro, foi realizada reunião dos professores do Centro de
Estudos do Mar, presidida pelo Professor Doutor Maurício Almeida Noernberg, diretor
do centro. Estavam presentes os docentes: Dr. Alexandre Sachsida Garcia, Dr. Allysson
Gomes Dutra, Dr. Carlos Adalberto Schnaider Batista, Dr. Carlos Alberto Borzone, Dr.
Carlos Eduardo Belz, Dr. Carlos Roberto Soares, Dr. Eduardo Marone, Drª. Eunice da
Costa Machado, Dr. Fabiano Bendhack, Dr. Guilherme Sippel Machado, Drª. Hedda
Elisabeth Kolm, Dr. Henry Louis Spach, Drª. Lilian Medeiros de Mello, Dr. Luiz
Laureno Mafra Jr, Dr. Marcelo Renato Lamour, Dr. Marcelo Sandin Dourado, Dr.
Maurício Garcia de Camargo, Dr. Paulo da Cunha Lana, Dr. Rodolfo Luis Petersen e
Dr. Rodrigo Pereira Medeiros. Justificaram a ausência: o Prof. Dr. César de Castro
Martins, a Profª. Érica Alves Gonzalez Vidal, o Prof. José Guilherme Bersano Filho, o
Prof. Dr. Marcelo Sandin Dourado e a Profª. Drª. Naína Pierri Estades. Pauta: 1)
Definição do sistema de funcionamento do curso (concentrado, regular); 2) Definição
do período em que o curso será ministrado a partir de 2016, quando da implantação da
reforma ( manhã, tarde, ou integral); 3) Limite de carga horária (integralização
curricular): número limite de horas de disciplinas obrigatórias, optativas e possibilidade
de formar alunos em 4, 4.5 ou 5 anos; 4) Encaminhamentos e responsabilidades para a
sequência do processo. Ao dar início a reunião, o diretor agradeceu a presença de todos
e falou da importância da participação de todos, pois estamos vivendo um momento
delicado e não podemos perder a integração e interação que temos hoje entre alunos e
professores, o que pode ocorrer se não mudarmos todos os cursos para o mesmo
sistema. Informou que haverá um tempo de dois minutos para considerações e logo após
passaremos à votação dos itens da pauta. O primeiro a falar foi o Prof. Lana que disse
que inicialmente apoiou os novos cursos, mas que tem ficado decepcionado e vem
percebendo que a identidade do CEM está sendo desvirtuada, pois nossa missão é
formar bons profissionais, com perfis próprios, mas isto não vem sendo respeitado. Que
o que pode acontecer é um retrocesso pedagógico para o CEM e que os novos
professores deveriam ser informados sobre o perfil dos alunos da oceanografia, pois sua
contratação original foi para o curso de Licenciatura em Ciências Exatas, que têm outras
características. O Prof. Rodrigo falou da necessidade em se manter a competitividade do
nosso curso em relação aos demais de Oceanografia oferecidos no país, uma vez que
enfrentamos muitas dificuldades e Pontal do Paraná pode não ser tão atrativo para
manter bons alunos e professores. Que a Oceanografia deve ser pautada em curso de
excelência, mas que este estará desconectado das engenharias. Prof. Alexandre lembrou
que as discussões vem ocorrendo, mas que todos já deveriam ter em mente que os
cursos atuais seriam afetados pelos novos que serão ofertados, que talvez possa se
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pensar num sistema misto, como é o caso da Engenharia de Aquicultura. O Prof.
Marone explicou que rodou uma matriz para o curso de Oceanografia num sistema
sequencial, mas que as discussões devem começar pelas áreas específicas, para somente
depois considerar as transversalidades de cada um. Já a Prof. Hedda acredita que as
aulas práticas poderiam ser dadas no sistema sequencial e que se for mantido o turno e
contraturno, deveria ser incluído um bloco de aulas práticas, ou ainda, reduzir a carga
horária das disciplinas e manter o sistema atual. O Prof. Marone lembrou da
necessidade de comprometimento de todos e a Profª Lilian lembrou que ela e a Profª
Luciene renunciarão a coordenação no final do ano, necessitando de novos professores
para assumirem este encargo. O Prof. Carlos Soares lembrou que a Oceanografia era
modelo quando lançada na UFPR e funcionou bem até hoje. Depois dos debates, foi
colocado em votação a proposta para definição do sistema de funcionamento do curso: o
sistema regular obteve 12 (doze) votos, o sistema concentrado 6 (seis) votos e
contabilizou-se 4 (quatro) abstenções. Ao passar ao segundo item da pauta, foi colocado
em votação o período em que o curso será ministrado a partir de 2016, quando da
implantação da reforma. O período integral obteve 14 (quatorze) votos, em período
único 5 (cinco) votos e foram contabilizadas 2 (duas) abstenções. A seguir foi abordado
o 3º item da pauta: Limite de carga horária (integralização curricular): número limite de
horas de disciplinas obrigatórias, optativas e possibilidade de formar alunos em 4, 4.5
ou 5 anos. A Profª. Lilian explicou que o Fórum de Coordenadores sugeriu como carga
horária mínima de 3500 horas, mas que foi gerado um parecer com carga informada de
3000 horas e que já trouxe problemas à Universidade Federal do Ceará, que não
conseguiu aprovação em seu Conselho Universitário, por conta deste parecer. Informou
ainda que nosso curso excede a carga horária de outros cursos e que há interesse em uso
do espaço físico existente para oferta de outros cursos universitários. Falou ainda do
risco de não reposição de vagas, quando houver aposentadoria ou mesmo novas
contratações de professores, ao se considerar esta alta carga horária existente. Falou
ainda
da
Resolução
nº
02/2007
do
MEC
(http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/2007/rces002_07.pdf ) , que trata das cargas
horárias mínimas para todos os cursos de graduação, bacharelado, em sistema presencial
e que prevê em seu Art. 2º, inciso II, letra d, para os cursos de cinco anos de duração
carga horária mínima entre 3.600 e 4.000 horas. Hoje o curso de Oceanografia do CEM
conta com carga horária aproximada de 5.200 horas. O Prof. Henry lembrou que o
importante é privilegiar o conteúdo como é dado, pois a maioria dos professores do
CEM não dá a carga horária integral de suas disciplinas. O Prof. Lana pediu que haja
uma análise para a redução da carga horária, não apenas um fatiamento em áreas, e que
o curso não perca sua característica de formação dos alunos com um TCC forte e bem
construído, que o perfil de 5 anos do mesmo vem garantindo. A votação apresentou o
seguinte resultado: manutenção dos atuais 4.5 a 5 anos, recebeu 14 (quatorze) votos,
apenas 1 (um) voto para sua mudança e 4 (quatro) abstenções. Ao abordar o 4º e último
item da pauta o diretor colocou em votação três propostas para redução da carga horária:
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1ª – Redução da grade atual em 25%, a qual recebeu apenas 1 (um) voto. 2ª – Reduzir a
atual carga horária, mas realizar um ajuste minucioso das disciplinas, que obteve 9
(nove) votos e a a 3ª – Proposta apresentada pelo Núcleo Estruturante, com redução por
área de concentração, que recebeu 6 (seis) votos. Contabilizou-se ainda 4 (quatro)
abstenções. O Prof. Lana se ofereceu para ajudar na reestruturação das disciplinas
metodológicas, exemplo: como fazer ciência e oficinas de pesquisa. O Prof. Marone
explicou que a parte das disciplinas já foi feita, contando inclusive com aumento das
cargas horárias. O Prof. Carlos soares pediu cuidado especial com disciplinas
ministradas por professores de outros departamentos. O Prof. Rodrigo propôs reuniões
para discussões cuidadosas e que se necessário, aulas sejam deixadas em detrimento
dessa questão que é crucial para o futuro do curso de Oceanografia, uma vez que é
importante priorizar o planejamento do CEM. O Prof. Henry pediu que haja reunião
com os professores, antes do NE decidir por mudanças. O Prof Lana concordou, pois é
importante que mais professores participem, não apenas os membros do núcleo, o que é
mais saudável. O Prof. Henry ainda esclareceu que não houve proposta fechada do
NDE, mas apenas uma sugestão votada no núcleo para ponto de partida para a discussão
com os demais. O Prof. Alexandre completou informando que o NDE da Aquicultura
sempre convida todos os professores, mas poucos participam e que apenas os votos são
restritos aos membros do NDE. Ficou acordado que será chamada uma nova reunião
para o final do mês de setembro para novas discussões. E nada mais havendo a tratar, o
senhor diretor deu por encerrada a reunião, da qual eu, Silvana de Oliveira Borges,
Secretária Administrativa do CEM, lavrei a presente ata.

