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REUNIÃO DO NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE (NDE) DO CURSO DE 1 

GRADUAÇÃO EM OCEANOGRAFIA, REALIZADA NO DIA 26 DE MARÇO DE 2020. Aos 2 

vinte e seis dias do mês de março do ano de dois mil e vinte às dez horas e cinco minutos, reuniram-se 3 

virtualmente por meio do aplicativo https://zoom.us, os membros do Núcleo Docente 4 

Estruturante do curso de graduação em Oceanografia, estando presentes os professores: Felipe Mendonça 5 

Pimenta – Presidente do NDE, Rubens Tadeu Delgado Duarte MIP/CCB, Pedro de Souza Pereira 6 

OCN/CFM, Juliana Leonel OCN/CFM, Antonio Fernando Harter  Fetter Filho OCN/CFM, Antonio 7 

Henrique da Fontoura Klein OCN/CFM, Marinez Eymael Garcia Scherer OCN/CFM e Daniel Lázaro 8 

Gallindo Borges QMC/CFM. Ponto 1 – Criação da disciplina intercâmbio - Prof.  Felipe Pimenta 9 

propôs a criação da disciplina “OCN7801- Programa de Intercâmbio I”, pois há a necessidade dos alunos 10 

manterem a matrícula durante o afastamento. Segundo a Resolução 007/1999/Cun/UFSC o requisito para 11 

que o aluno faça intercâmbio é ter integralizando 40% do curso (1644 h/a). Prof.  Antonio Fetter sugeriu 12 

que se consulte a Prof. a Tereza (DEN/Prograd) sobre a criação da disciplina. Perguntou também quais 13 

documentos o aluno apresentaria ao retornar do intercâmbio, como certificados ou um histórico escolar. O 14 

Prof.  Rubens Duarte disse que o diretor da SINTER (Secretaria de Relações Internacionais),  Prof.  15 

Diogo Robl (MIP/SINTER) pode orientar sobre o assunto e, também, que se consulte a Profa. Tereza 16 

(DEN/Prograd) sobre o assunto. Caso não exista nenhuma diretriz, foi sugerido que se coloque na Ementa 17 

destes cursos a necessidade de apresentar relatório final ou um documento comprobatório do intercâmbio 18 

universitário. Colocado em votação, foi aprovado por unanimidade. Ponto 2 - Ajustes curriculares – 19 

Prof.  Felipe Pimenta disse que o Currículo do Curso de Oceanografia disponível no CAGR apresenta 20 

alguns erros em relação aos pré-requisitos já aprovados no NDE e Colegiado de Curso. Citou como 21 

exemplo a disciplina OCN7013- Poluição Marinha, que ainda mantinha o pré-requisito OCN7012. A 22 

Prof. a Juliana Leonel confirmou que apenas a disciplina OCN7011- Biogeoquímica Marinha seria o pré-23 

requisito para cursar a disciplina OCN7013. O Prof. Felipe Pimenta solicitou aos professores a 24 

conferência do Currículo do Curso disponível no CAGR. A discussão de possíveis correções ocorrerá na 25 

próxima reunião.  Ponto 3 – Análise das quebras de pré-requisito- Prof.  Felipe Pimenta informou 26 

sobre as repetidas demandas de quebras pré-requisitos por parte dos alunos nos últimos dois semestres. 27 

Lembrou que da última avaliação INEP/MEC e da necessidade de flexibilizar os pré-requisitos. Informou 28 

também que o Colegiado de Curso e o Diretor do DAE aconselharam levar a discussão para o NDE 29 

(Núcleo Docente Estruturante). O Prof. Felipe Pimenta sugeriu uma pequena reforma curricular para os 30 

pré-requisitos. Esta reforma poderia sanar problemas atuais, até a implantação de uma nova grade 31 

curricular através do novo Projeto Pedagógico de Curso (PPC), em preparação. Perguntou aos membros 32 

do NDE se eles teriam propostas de mudanças de pré-requisito. Apresentou as propostas do grupo de 33 

Oceanografia Física. A Profa. Juliana Leonel mencionou que não sabia que quando uma quebra de pré-34 

requisito é solicitada, ela se estenderia a todos os alunos. O Prof. Antonio Klein sugeriu a discussão da 35 

possibilidade de quebra de todos pré-requisitos das disciplinas da Oceanografia, mencionando casos de 36 

sucesso em outras universidades. Esclareceu que esta alternativa, a ser discutida, seria aplicada a nova 37 

grade curricular e novo PPC. O Prof. Daniel Borges disse que no Curso de Graduação em Química os pré-38 

requisitos são quebrados apenas para possíveis formandos e sugeriu que as disciplinas gerais do curso de 39 

Oceanografia mantenham os seus pré-requisitos, flexibilizando as quebras para disciplinas mais 40 

avançadas do curso. O Prof. Antonio Fetter sugeriu que uma solução seria organizar o curso de forma 41 

mais horizontal, deixando os pré-requisitos apenas como recomendações, cabendo ao aluno entender e 42 

assumir a responsabilidade ao se matricular, mas acredita que deva ser implementada no novo currículo 43 

do curso, pois exigirá pequenas adaptações aos cursos. O Prof. Antonio Klein sugeriu convidar 44 



coordenadores do curso de Engenharia Civil da UFPR (Universidade Federal do Paraná) para participar 45 

da reunião, pois as disciplinas oferecidas no referido curso não possuem nenhum pré-requisito. Os demais 46 

professores disseram desconhecer Cursos de Graduação da UFSC sem pré-requisitos nas suas disciplinas. 47 

O Prof. Antonio Fetter reforçou que algo precisa ser feito, pois a grade do curso de Oceanografia é “muito 48 

amarrada”, gerando evasão do curso e que isso já foi criticado pelo INEP/MEC. Sugeriu que se faça 49 

apenas uma mini-reforma baseada nas solicitações de quebra de pré-requisito e que, posteriormente, seja 50 

feita uma reforma maior, como uma nova grade para o curso e a redução da sua duração, que atualmente é 51 

de 05 (cinco) anos. O Prof.  Antonio Klein falou que para a nova grade é importante que se leve em 52 

consideração distribuição de carga horária das disciplinas obrigatórias e optativas entre os professores e se 53 

estas últimas serão efetivamente oferecidas. O Prof.  Antonio Fetter comentou que o NDE não tem essa 54 

atribuição. Falou que a distribuição de carga horária é atribuição da Coordenadoria Especial de 55 

Oceanografia. O Prof.  Pedro de Souza Pereira disse que concorda com o Prof.  Antonio Klein e que se 56 

deve encontrar um meio-termo em relação às quebras de pré-requisito. O Prof.  Felipe Pimenta solicitou 57 

ao membros do NDE a preparação de uma tabela modificações das quebras de pré-requisito das 58 

disciplinas. Solicitou que eles tomem por base nas análises as solicitações de quebras de pré-requisitos 59 

dos alunos nos dois últimos semestre. Todos concordaram que seja marcada uma nova reunião para 60 

discutir o assunto. A reunião será no dia 02/04/2020, às 10:00 e que os professores deverão enviar suas 61 

propostas até dia 31/03/2020 para que elas sejam apresentadas aos alunos, os quais farão possíveis 62 

recomendações. Ponto 4- Calendário DEN para Projeto Pedagógico do curso – Prof.  Felipe Pimenta 63 

apresentou e-mail com a resposta da Prof. a Tereza sobre o assunto. O e-mail diz que “...para o ano de 64 

2020, por exemplo, o prazo para encaminhamento de um novo PPC, que tenha informações que precisam 65 

estar disponíveis para o edital do vestibular 2021, será 26 de junho de 2020.” Foi retirado de pauta o 66 

“Ponto 5- Recapitulação da nova grade em discussão.” O referido item será tratado em uma próxima 67 

reunião. Sem nada mais a tratar, a reunião encerrou-se às 11 horas e 48 minutos, do dia 26 de março de 68 

20, e eu, Nubia Carla Domingues, Assistente em Administração, Secretária do Curso de Graduação e da 69 

Coordenadoria Especial de Oceanografia, lavrei a presente ata. 70 

 71 


