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No dia cinco de abril do ano de dois mil e dezoito (05/04/2018) às dez horas (10h) na 4 

sala C05 do CFM, sob a Presidência do Coordenador Especial de Oceanografia, Prof. 5 

Valdir Rosa Correia, reuniram-se os membros desta Coordenadoria. Compareceram 6 

os seguintes professores: Antonio Klein, Antonio Fetter, Jarbas Bonetti, Marinez 7 

Scherer, Regina Rodrigues, Juliana Leonel, e Paulo Pagliosa. Foram discutidos os 8 

seguintes assuntos: Assunto 1 – Aprovação dos projetos de extensão e pesquisa 9 

da Coordenadoria Especial de Oceanografia. Professor Valdir colocou em votação 10 

a aprovação dos projetos de pesquisa, já aprovados pelo Professor Jarbas Bonetti, 11 

que foram aprovados por unanimidade. Os projetos estão em anexo a esta ata. O 12 

Professor Valdir colocou também em votação os projetos de extensão, encaminhados 13 

pela Professora Regina por e-mail a todos previamente, sendo aprovados por 14 

unanimidade. Os projetos estão anexos a esta ata. Assunto 2 – Distribuição dos 15 

Cargos Administrativos aos Docentes da OCN. Professor Antonio Fetter mencionou 16 

a necessidade de redistribuir os cargos administrativos, com o afastamento dos 17 

Professores Paulo Pagliosa e Alessandra Fonseca, e a chegada do Professor Pedro 18 

(processo de redistribuição). Houve discussão entre os membros presentes, sobre a 19 

melhor forma de distribuir os cargos e tempo para alternância dos mandatos. 20 

Professor Antonio Fetter colocou ainda a questão do perfil dos docentes para assumir 21 

cada cargo, o que pode afetar o desenvolvimento das atividades. Foi deliberado que 22 

seria criado um cronograma para os cargos a serem assumidos, levando-se em 23 

consideração a disponibilidade de cada docente, o histórico dos docentes na 24 

ocupação dos cargos e afastamentos programados. As Professoras Marinez e Juliana 25 

ficaram responsáveis por formular o cronograma através de planilha, e repassar aos 26 

colegas. Assunto 3 – Criação de disciplinas com código OCN na área de 27 

oceanografia biológica. Mencionou-se a necessidade de trazer duas disciplinas do 28 

departamento de Ecologia e Zoologia (ECZ7020 - Zoobentos; ECZ7004 - Ecossistema 29 

Marinho e Conservação) para a Coordenadoria Especial de Oceanografia. Esta 30 

solicitação está fundamentada pela exigência do MEC quando da avaliação do Curso 31 

de Graduação em Oceanografia, ou seja, a nota da avaliação foi prejudicada devido 32 

ao número de horas de disciplinas profissionalizantes em outros departamentos. 33 

Houve discussão sobre a melhor forma de migrar as disciplinas para a OCN, e ficou 34 

decidido por unanimidade que a Coordenadoria Especial e a Coordenação de Curso 35 

da Oceanografia (Professores Fetter e Juliana) farão contato com os Professores do 36 

ECZ envolvidos nestas disciplinas, explicando a intenção e necessidade da OCN. 37 

Assunto 4 – Curricularização da Extensão (item incluído na pauta no início da 38 

reunião). Professor Antonio Fetter mencionou a necessidade de se pensar em 39 

atividades de extensão, por determinação da PROEX. Houve discussão sobre a 40 

melhor forma de organizar as ações de extensão necessárias, previamente discutidas 41 

em reunião do NDE. As sugestões definidas inicialmente são: 72h da disciplina Pratica 42 

de Extensão; 200h em participação na SEPEX; seleção de algumas disciplinas que 43 

apresentarão projetos de extensão durante a SEPEX; criação de laboratório de 44 

visitação para a comunidade universitária e externa. Assunto 5 – Informes gerais. 45 

Professor Valdir comentou sobre os encaminhamentos dados junto à Reitoria em 46 

relação à licitação para contratação de embarcações, viabilizando a prática das 47 

atividades embarcadas que fazem parte do Curso de Oceanografia. Sem nada mais a 48 

tratar, a reunião encerrou-se às 11 horas e 40 minutos do dia 05 de abril de 2018, e eu 49 

Humberto Roesler Martins, Assistente em Administração do Curso de Graduação e 50 

Coordenadoria Especial de Oceanografia, lavrei a presente ata, lida e aprovada na 51 

reunião pelos presentes. 52 


