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ATA DA 74ª REUNIÃO DO COLEGIADO DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM
OCEANOGRAFIA, REALIZADA NO DIA 15 DE MARÇO DE 2018. Aos quinze dias do
mês de março do ano de dois mil e dezoito, às dez horas, reuniu-se na Sala C-06 do
Centro de Ciências Físicas e Matemáticas, o Colegiado do Curso de Graduação em
Oceanografia. Estavam presentes os seguintes docentes: Juliana Leonel/OCN –
Coordenadora do Curso e Presidente do Colegiado, Antônio Fetter/OCN, Antônio
Klein/OCN, Alessandra Fonseca/OCN, Norberto Horn Filho/GCN, Wagner Muniz/MTM e
Luciano Vitali/QMC. Estavam presentes também os discentes: Ronaldo Batista, Luanna
Azevedo e Hillary Wons Couto. Dando início a reunião, começou-se a deliberar sobre os
itens previamente informados. Item 1 – Aprovação da Ata da 73ª. Reunião de
Colegiado do Curso. Professora Juliana Leonel lembrou aos presentes os pontos
discutidos na última reunião, de acordo com a Ata. Após, colocou sua aprovação em
votação. A Ata foi aprovada por unanimidade, ficando para o secretário Humberto Martins
a responsabilidade de arquivamento e postagem do documento na página do curso na
internet; Item 2 – Adaptações curriculares. Professora Juliana Leonel explicou aos
presentes que as matrículas dos alunos na disciplina BEG7000 (Genética de Populações
e Processos Evolutivos nos Oceanos) foram canceladas, pois o CAGR entendia que o
aluno precisava da disciplina BOT7012 (Biologia Molecular) + 2.000h/a como prérequisitos. Ela explicou que a disciplina BOT7012 não existe na grade do curso de
oceanografia e por este motivo a secretaria matriculou os alunos novamente na disciplina,
mantendo apenas o pré-requisito das 2.000h/a. A Profa. Juliana também informou que
solicitará a PROGRAD que esse pré-requisito seja excluído no CAGR e que solicitará ao
NDE uma discussão sobre a necessidade de pré-requisitos para BEG7000. Itens 3 e 4 –
Solicitação de extensão de prazo para integralização curricular – aluna Rafaela
Trabuco Rusa e aluno Odair Américo Junior. INCLUÍDO também neste item pedido
de extensão de prazo para integralização curricular da aluna Marcieli da Silva
Ribeiro. Professora Juliana Leonel leu as solicitações dos 03 alunos, e também os
pareceres dados pelas Prof.ª Carla Bonetti (Rafaela e Odair) e dela própria (Marcieli), que
foram favoráveis à extensão de apenas 01 (um) semestre nos prazos para integralização
curricular. Houve muita discussão sobre aceitar ou não o pedido dos alunos, sendo que
se pronunciaram os professores Antonio Fetter, Norberto Horn Filho, Alessandra Fonseca,
Antonio Klein e também os representantes discentes. Os pareceres foram colocados em
votação, e aprovados pela maioria, com a ressalva de que, para receber uma nova
extensão de prazo, os alunos devem cumprir as disciplinas propostas em seus
cronogramas e não apresentar nenhuma reprovação em todas as disciplinas a quais
estiverem matriculados. Dessa forma, no caso de um novo pedido de extensão, as
propostas serão avaliados levando este desempenho acadêmico em consideração. Item 5
– Solicitação de quebra de pré-requisito nas disciplinas GCN7042 (Fenômeno de
Transporte) e GCN7043 (Interação Oceano Atmosfera) – aluna Victória Silvestre
Corrêa. Professora Juliana Leonel leu a solicitação da aluna, e também os pareceres
dados pelos Profs. Regina Rodrigues e Felipe Pimenta, que foram desfavoráveis à
solicitação da aluna. Os pareceres foram colocados em votação, e aprovados pela
maioria. Item 6 – Solicitação de matrícula fora do prazo na disciplina BEG7000
(Genética de Populações e Processos Evolutivos nos Oceanos) – aluno Lucas
Antunes. Professora Juliana Leonel leu a solicitação do aluno, e colocou o assunto em
discussão. Professores e discentes argumentaram a favor e contra o aluno, com
ressalvas sobre o não comparecimento do aluno dentro dos prazos para matrícula na
primeira semana de aula, sem justificativa. Foi colocada em votação a inclusão ou não do
aluno na disciplina solicitada, e a maioria decidiu pela não inclusão do aluno na disciplina
BEG7000. Item 7 (INCLUÍDO) – Solicitação de trancamento do curso – aluna Karina
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Rizzieri Grachik. Professora Juliana Leonel leu a solicitação da aluna, e colocou o
assunto em discussão, ressaltando que a aluna em questão veio de transferência interna
e, portanto, é considerada caloura na Oceanografia. Dessa forma, segundo o DAE,
calouros são obrigados a cursarem as disciplinas quando de seu ingresso no curso, sem
permissão de trancamento na 1ª fase. Houve pequena discussão sobre o assunto, o
requerimento da aluna foi colocado em votação e a maioria votou contra o trancamento.
Item 8 – Alteração no Regulamento de Embarque Obrigatório – controle e validação
das horas de embarque. Prof.ª Alessandra Fonseca, Coordenadora de Embarque,
explicou aos presentes as mudanças a serem instituídas no regulamento da disciplina de
Embarque Obrigatório. Houve discussão sobre o assunto, principalmente sobre as
responsabilidades de controle das horas de embarque e validação dos formulários que
serão de responsabilidade dos alunos. As alterações foram colocadas em votação, e
aprovadas por unanimidade. Tão logo o regulamento alterado esteja finalizado, será
disponibilizado na página do Curso na internet. Item 8 – Proposta de alteração no
regulamento de TCC – pré-requisitos para cursar TCC I e TCC II no mesmo
semestre. Item encaminhado para discussão no NDE, para voltar à pauta do Colegiado
do Curso. Item 9 – Representantes discentes. Prof.ª Juliana Leonel informou aos
presentes os nomes dos novos representantes discentes da Oceanografia junto ao
Colegiado – Bianca Filippi e Lucas Fragoso como titulares, e Miriã Gollmann e Nandara
de Bortoli como suplentes. . Item 10 – Informes. O aluno Marco comentou sobre as
ações pensadas em comemoração aos 10 anos do Curso de Oceanografia da UFSC,
solicitando permissão para alteração da logomarca do Curso para a campanha, além de
apoio dos docentes nas atividades programadas para a semana acadêmica, com o tema
―Desafios e Inovações na Oceanografia‖. Sem nada mais havendo a tratar, a reunião
encerrou-se às 11 horas e 43 minutos do dia 15 de março de 2018, e eu, Humberto
Roesler Martins, Assistente em Administração, Secretário do Curso de Graduação e
Coordenadoria Especial de Oceanografia, lavrei à presente ata.

