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ATA DA REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CENTRO DE ESTUDOS DO
MAR, REALIZADA NO DIA 04 DE JUNHO DE 2014
Aos quatro dias do mês de junho de dois mil e quatorze, às 16:00 hrs (dezesseis horas),
no anfiteatro deste centro, foi realizada reunião plenária ordinária do Centro de Estudos
do Mar, presidida pelo Professor Doutor Maurício Almeida Noernberg, diretor do
centro. Estavam presentes os docentes: Dr. Carlos Eduardo Belz, Dr. César de Castro
Martins, Dr. Eduardo Marone, Drª. Érica Alves Gonzalez Vidal, Drª. Eunice da Costa
Machado, Dr. Fabiano Bendhack, Drª. Hedda Elisabeth Kolm, Dr. José Guilherme
Bersano Filho, Drª. Lilian Medeiros de Mello, Drª. Luciene Corrêa Lima, Dr. Luiz
Laureno Mafra Jr, Dr. Marcelo Sandin Dourado, Dr. Marcelo Renato Lamour, Dr.
Maurício Garcia de Camargo, Drª. Naína Pierri Estades, Dr. Paulo da Cunha Lana e Drª.
Theresinha Monteiro Absher. Os representantes discentes: Bruna Fernanda, Gustavo
Paitel, Pedro Araújo e Ligia Luz, pelo Curso de Oceanografia; Renato Tavares Filho
pelo Curso de Aquicultura e Amanda Albano pela Maris Empresa Júnior. Os
representantes dos técnicos administrativos: Marcelo de Abreu Gonçalves e Conrado
Machado Braga. Também estavam presentes os servidores Bruno Costelini e César
Galvão, representantes da biblioteca do CEM. Justificaram a ausência: Dr. Carlos
Roberto Soares, Dr. Rodolfo Luis Petersen e a bióloga Drª. Sibelle Trevisan Disaró.
Pauta: 1)Relato da gestão anterior; 2)Instalação do CHN: Identificação de usuários e
aquisição conjunta dos gases para a instalação; 3)Relato sobre Aproveitamento de
conhecimento de uma reunião na PROGRAD; 4)Indicação de representante do CEM na
Comissão Própria de Avaliação; 5)Abertura de teste seletivo para professor na área
biológica; 6)Proposta de convênio entre a UFPR e a PUC; 7)Proposta de curso de
extensão; 8)Proposta de projeto entre a UFPR e Ministério da Saúde; 9)Afastamentos;
10)Assuntos diversos. Dando início à reunião, o diretor saudou a todos e deu as boas
vindas a servidora Olívia Amaral, que entrou em exercício no CEM no último dia 02 de
junho. A seguir abordou o 1º item da pauta: Relato da gestão anterior e convidou a
Profª. Eunice a fazer uso da palavra. A mesma agradeceu a todos por todo apoio durante
o período de sua gestão, especialmente aos professores Borzone e Bersano que foram
compartilharam como vice diretores na 1ª e 2ª gestão, respectivamente. Desejou sucesso
à nova gestão e a seguir leu seu relato informando sobre as conquistas, avanços e
também problemas que foram solucionados durante o período, mas que alguns ainda
ficaram para nova gestão dar prosseguimento. No final todos aplaudiram e o Prof.
Noernberg agradeceu e deu parabéns por todo trabalho realizado. Na sequência foi
abordado o 2º item da pauta: Instalação do CHN: Identificação de usuários e aquisição
conjunta dos gases para a instalação. A Profª. Eunice explicou que o equipamento está
em fase de instalação, mas para finalizar, necessário se faz a aquisição de gases. E ela
também questionou quem assumirá os custos com manutenção. Se há possibilidade de
se implantar uma política institucional para a instalação e manutenção de equipamentos
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multiusuários. O Prof. Lana sugeriu uma reunião entre os gestores de equipamentos
multiusuários para se estabelecer uma política institucional entre os envolvidos, bem
como sugeriu que seja incluído nos projetos futuros a previsão com custos de
manutenção e instalação de equipamentos. O diretor aquiesceu a primeira sugestão e
marcará a reunião com os gestores. A Profª. Lilian também comentou sobre os materiais
necessários para as aulas práticas, uma vez que os mesmo podem ser contemplados em
projeto de FDA. Sugeriu que as demandas sejam encaminhadas à direção, com o
material, a quantidade e a disciplina correspondente, a fim de que as coordenações
possam participar de tais projetos. O prof. Mafra sugeriu que se determine uma data
para envio destas demandas e quando possível, montar o projeto de FDA, se possível
incluindo aparelhos de ar condicionado. O Prof. Belz também falou da importância de
sugerir os itens específicos para inclusão em pregão, estabelecendo os termos de
referência necessários. O Prof. Marone sugeriu que as demandas sejam enviadas com as
previsões de saída de campo. Para se ter um período próprio para tal. O servidor
Conrado falou da importância em se ter contratos que tragam previsão de manutenção,
porém de forma ampla, inclusive com inclusão de troca de peças. A seguir foi abordado
3º item da pauta; Relato sobre Aproveitamento de conhecimento de uma reunião na
PROGRAD. O Prof. Maurício Camargo falou que participou de reunião em Curitiba
que tratou do tema, que apesar de ser algo previsto em resolução passada, somente com
a Resolução nº 92/13 do CEPE é que o assunto passou a ser implementado, através da
Instrução normativa publicada em fevereiro de 2014, uma vez que o SIE trazia
dificuldades para aplicação. A sugestão é abrir as disciplinas para o segundo semestre
deste ano e possibilitar ao aluno que solicite o aproveitamento ainda este ano. O prof.
Lana falou que deveria haver uma análise maior, via tutoria. A Prof. Lilian falou que o
assunto já foi tratado em reunião com a coordenação da oceanografia, a secretária de
curso e representante dos alunos, bem como tratada em reunião do colegiado do referido
curso. Ressaltou que a responsabilidade em conhecer de assuntos de interesse dos
alunos é totalmente deles, não da coordenação ou secretária de curso, como aconteceu
via facebook e que o mesmo não deve se repetir. O Prof. Fabiano parabenizou a
coordenação do curso de oceanografia pela boa oficina pedagógica realizada ontem, dia
03/06 e solicitou que os assuntos sejam discutidos em seus foros adequados,
preservando a plenária para homologações pertinentes. O Prof. Bersano salientou que é
importante que os meios oficiais é que sejam usados e que se os responsáveis ou
moderadores de página do CEM no facebook for alguém com poderes para responder
sobre este, o mesmo pode assim ser válido. Dando continuidade, entrou no item 4º:
Indicação de representante do CEM na Comissão Própria de Avaliação. O Prof. Fabiano
falou que era o representante, mas agora com a vice-direção, fica difícil acumular. Foi
indicada a Drª. Sibelle Trevisan Disaró, que se apresentou como voluntária; aprovado
por unanimidade. A seguir passou-se ao item 5º: Abertura de teste seletivo para
professor na área biológica. Abertura de teste seletivo para contratação de professor
substituto. O diretor informou que em razão do afastamento dos professores: José
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Guilherme Bersano Filho e Érica Alves Gonzalez Vidal, se faz necessário contratar um
professor substituto para atender as disciplinas que não poderão ser assumidas por
professores do CEM, sendo assim, foi proposto a Abertura de Teste Seletivo para
Contratação de Professor do Magistério Superior, Área de conhecimento: Oceanografia
Biológica; Número de vagas: 01 (uma); Regime de trabalho: 40 (quarenta) horas;
Critério de seleção: prova de títulos e prova didática; Titulação exigida: Mestrado em
Oceanografia, Biologia, Zoologia, Ecologia ou áreas afins; Programa da prova didática:
1)Fatores reguladores das produtividades primária e secundária no ambiente marinho e
ciclos anuais de produção plantônica; 2)Padrões espaço-temporais de distribuição do
zooplâncton, migração, alimentação e dispersão larval; 3) Redes tróficas: fluxos de
energia, componentes e controle nos ambientes marinhos; 4)Biodiversidade em
ambientes marinhos: padrões e processos; 5)Impactos das mudanças climáticas na
dinâmica dos ecossistemas costeiros; 6)Estimativas de parâmetros de crescimento
populacional; 7)Estimativas de taxas de mortalidade; Comissão organizadora e
examinadora: Titulares: Profª. Drª. Érica Alves Gonzalez Vidal, Profª. Drª. Hedda
Elisabeth Kolm e Prof. Dr. José Guilherme Bersano Filho, suplentes: Prof. Dr. Carlos
Alberto Borzone; Prof. Dr. Luiz Laureno Mafra Júnior, Prof. Dr. Carlos Eduardo Belz,
Profª. Drª. Carolina de Arruda Freire, Prof. Dr. Pedro Pinheiro, Prof. Dr. Jean Vitule e
Prof. Dr. Vinícius Abilhoa. Período de inscrições: de 12 a 18 de junho de 2014; Local:
Secretaria Administrativa do CEM; Horário: das 10:00 as 16:00 horas; Homologação
das inscrições: 23 de junho de 2014, com publicação de edital as 15:00 horas; Período
de realização das provas: 26 e 27 de junho de 2014; aprovado por unanimidade. Na
sequência foi abordado o item 6º da pauta: Proposta de convênio entre a UFPR e a PUC.
O Prof. Dr. Fabiano Bendhack apresentou a proposta para celebração de convênio entre
a UFPR e a PUC na área de aquicultura; aprovado por unanimidade. A seguir passou-se
ao item 7º da pauta: Proposta de curso de extensão. O Prof. Dr. Maurício Garcia de
Camargo apresentou proposta de realização de curso de extensão nos dias 28 e 29 de
julho de 2014, Estatística no R; aprovado por unanimidade. Continuando, foi abordado
o item 8º da pauta: Proposta de projeto entre a UFPR e Ministério da Saúde. A Profª.
Drª. Naína Pierri Estades comunicou sobre um projeto que está sendo firmado entre a
UFPR e o Ministério da Saúde, com finalidade de estabelecer políticas públicas
específicas para tratar da saúde das mulheres pescadoras, com previsão de publicação de
materiais; aprovado por unanimidade. E ainda foi tratado o item 9º da pauta:
Afastamentos. o Prof. Dr. José Guilherme Bersano Filho solicitou afastamento, a fim de
realizar estágio pós-doutoral no Instituto de Ciências do Mar do Consejo de
Investigaciones Superiores – CSIC, em Barcelona, Espanha, no período de 01 de
setembro de 2014 à 31 de outubro de 2015. Seus encargos didáticos serão assumidos em
parte por professor substituto (já solicitado contratação) e pelos professores Prof. Dr.
Maurício Garcia de Camargo e Prof. Dr. Carlos Eduardo Belz; aprovado por
unanimidade. a Profª. Drª. Érica Alves Gonzalez Vidal solicitou afastamento, a fim de
realizar estágio pós-doutoral no Instituto de Ciências do Mar do Consejo de
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Investigaciones Superiores – CSIC, em Barcelona, Espanha, no período de 01 de
setembro de 2014 à 31 de outubro de 2015. Seus encargos didáticos serão assumidos em
parte por professor substituto (já solicitado contratação) e pelos professores Prof. Dr.
Carlos Alberto Borzone e Prof. Dr. Paulo da Cunha Lana; aprovado por unanimidade. O
Prof. Dr. César de Castro Martins solicitou afastamento para o período de 19 a 30 de
agosto de 2014, a fim de participar do XXXIII Scar Biennial Meetings and 2014 Open
Science Conference, em Auckland, Nova Zelândia. Seus encargos didáticos serão
assumidos pelo Prof. Dr. Marcelo Renato Lamour; aprovado por unanimidade. O Prof.
Dr. Eduardo Marone solicitou afastamento do país, no período de 12 a 21 de setembro
de 2014, com ônus limitado, a fim de participar do “IAEG XI Congress” (International
Association of Engineering Geology), em Turim, na Itália. O mesmo informou que seus
encargos didáticos serão assumidos pelo Prof. Dr. Marcelo Sandin Dourado; aprovado
por unanimidade. E por fim, foi abordado o 10º e último item da pauta: assuntos
diversos. O diretor informou que o prédio dos laboratórios do Curso de Aquicultura, no
Balneário Mirassol, está em processo de finalização e os professores já podem assumir
seus laboratórios por lá. A Profª. Eunice falou do pedido do Sr. Lafaete Jacomel, da
CENTRAN/CEM, para que as saídas de barco ocorram preferencialmente a partir das
7:00 hrs, uma vez que é o horário do início da jornada dos marinheiros, evitando assim
o pagamento de horas extras. O Prof. Marone falou do curso (POGO) que será
ministrado no CEM durante o mês de outubro por professores estrangeiros e que possui
50 vagas. E nada mais havendo a tratar, a senhora diretora deu por encerrada a reunião,
da qual eu, Silvana de Oliveira Borges, Secretária Administrativa do CEM, lavrei a
presente ata.

