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ATA DA REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CENTRO DE ESTUDOS DO
MAR, REALIZADA NO DIA 06 DE AGOSTO DE 2014
Aos seis dias do mês de agosto de dois mil e quatorze, às 13:30 hrs (treze horas e trinta
minutos), 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. Alexandre Sachsida Garcia, Dr. Allysson
Gomes Dutra, Dr. Carlos Adalberto Schnaider Batista, Dr. Carlos Alberto Borzone, Dr.
Carlos Eduardo Belz, Dr. César de Castro Martins, Dr. Eduardo Marone, Drª. Érica Alves
Gonzalez Vidal, Dr. Ernesto Jacob Keim, Drª. Eunice da Costa Machado, Dr. Fabiano
Bendhack, Dr. Guilherme Sippel Machado, Drª. Hedda Elisabeth Kolm, Dr. Henry Lois
Spach, Dr. José Guilherme Bersano Filho, Drª. Lilian Medeiros de Mello, Drª. Luciene
Corrêa Lima, Dr. Luiz Laureno Mafra Jr, Dr. Marcelo Renato Lamour, Dr. Maurício
Garcia de Camargo, Dr. Paulo da Cunha Lana e Dr. Rodrigo Pereira Medeiros, bem como
o substituto Dr. Arthur Antônio Machado. Os representantes discentes: Bruna Fernanda,
pelo Curso de Oceanografia; Renato Tavares Filho pelo Curso de Aquicultura e Amanda
Albano pela Maris Empresa Júnior. Também estavam presentes os servidores Bruno
Costelini e César Galvão, representantes da biblioteca do CEM. Justificaram a ausência:
o Prof. Dr. Carlos Roberto Soares, o Prof. Dr. Marcelo Sandin Dourado, a Profª. Drª.
Naína Pierri Estades, o Prof. Dr. Rodolfo Luis Petersen, o professor substituto André
Pereira Cattani e a bióloga Drª. Sibelle Trevisan Disaró. Pauta: 1)Aprovação do resultado
de concurso público para professor; 2)RU do CEM; 3)Instalação da biblioteca no prédio
de Mirassol e distribuição de acervo; 4)Decisões sobre o Núcleo Docente Estruturante
sobre as adequações do Curso de Oceanografia; 5)Solicitação de espaço para instalação
do Laboratório de Avaliação de Impactos em níveis subcelulares; 6)Proposta de projeto
de pesquisa: “Estudo de Sincronização em Sistemas Dinâmicos Acoplados” (Prof. Carlos
Batista); 7) Apresentação de proposta de trabalho (Prof. Jacob); 8)Membros para
comissão de seleção da Bolsa Monitoria; 9)Indicação de membros no Comitê de Pesquisa
do CT; 10)Afastamentos; 11)Assuntos diversos. Dando início à reunião, o diretor saudou
a todos e deu as boas-vindas e apresentou os professores recém chegados: Allysson Dutra,
Carlos Batista, Ernesto Jacob, Guilherme Sippel e Arthur Machado, desejando bom
trabalho e sucesso a todos. A seguir abordou o 1º item da pauta: Aprovação do resultado
de concurso público para professor. A Comissão Julgadora do Concurso Público de
Provas e Títulos, para Provimento de 01 vaga na Carreira de Magistério Superior, classe
A, Área de Conhecimento: GEOCIÊNCIAS, conforme o Edital Nº 256/14 – PROGEPE,
que foi formada pelos professores: Dr. Carlos Eduardo de Mesquita Barros (presidente),
Dr. Marcelo Sandin Dourado (Relator), Dr. César de Castro Martins, Roberto Lima
Barcellos e Carlos Alessandre Domingos Lentini (membros), após a realização das provas
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chegou ao seguinte resultado: a candidata RENATA HANAE NAGAI foi aprovada em
primeiro lugar com nota 8,54 (oito vírgula cinquenta e quatro), a candidata MARIA
VIRGINIA ALVES MARTINS foi aprovada em segundo lugar com nota 8,35 (oito
vírgula trinta e cinco). Os seguintes candidatos não obtiveram nota suficiente para
classificação: Ricardo Piazza Meireles, Edenilson Roberto Nascimento, Fabian Sá e
Arthur Antonio Machado. Os candidatos a seguir realizaram sua inscrição, porém não
compareceram e foram desclassificados: Fernando Alvin Veiga e Lívia Gebara Muraro
Serrate Cordeiro. Resultado aprovado por unanimidade da plenária. Na sequência foi
abordado o 2º item da pauta: RU do CEM. O diretor explicou que em função de novas
situações, como a mudança do curso de Aquicultura para o balneário Mirassol, bem como
a dificuldade cada vez maior de espaços no CEM, necessário se faz voltar a discutir o
local de instalação do RU do CEM, pois deverá ser formalizada a transferência de contrato
do RU do Mirassol (empresa Esther Ferreira – ME) para Pontal do Sul. Por este motivo
colocou em votação a permanência RU na área interna ou a transferência para área
externa, porém em distância não superior a 1(um)km. Após votação, foi aprovada com 24
(vinte e quatro) votos a favor a saída do RU do espaço atual, passando a um local locado
próximo ao CEM, desde que em distância não superior a 1(um) km. Registrou-se ainda 2
(dois) votos contra e 2 (duas) abstenções; aprovado. A seguir foi abordado 3º item da
pauta; Instalação da biblioteca no prédio de Mirassol e distribuição de acervo. A
bibliotecária Liliam explicou que parte do acervo foi transferido para o prédio do
Balneário Mirassol, a fim de atender os alunos do curso de Aquicultura e que o horário
de atendimento lá e aqui será das 8:30 às 20:30 horas, atendendo assim os alunos de
Ciências Exatas. Ela ainda solicitou que se houver necessidade de algum material, favor
solicitar antecipadamente à biblioteca. O Prof. Maurício Camargo solicitou que parte do
acervo de ciências exatas também sejam enviados para aquela unidade, a fim de atender
os alunos do curso de licenciatura. O atendimento lá será realizado pelos servidores
Ricardo Oliveira e Luis Mendes por 12 horas ininterruptas. A Prof. Hedda aproveitou a
oportunidade e parabenizou a equipe da biblioteca sobre as ações e atividades realizadas.
Dando continuidade, passou-se ao item 4º: Decisões sobre o Núcleo Docente Estruturante
sobre as adequações do Curso de Oceanografia. A Profª. Luciene, coordenadora do curso
de Oceanografia, explicou que serão necessárias algumas discussões por áreas e que os
representantes do NDE devem procurar seus pares e realizarem esses acertos diretamente,
para somente depois apresentarem suas propostas ao demais membros do núcleo. Ela
ainda informou que a próxima reforma curricular deve ser proposta para 2016, mas com
as discussões iniciais ainda em 2014. A Profª. Érica perguntou sobre a redução da carga
horária da Oceanografia, de 5200 para 3700 horas aproximadamente. A coordenadora
explicou que a redução é uma recomendação do MEC e que não há como fugir dela, pois
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também a matriz para contratação de professores será calculada com base na carga horária
média da UFPR, que é 3600 horas. A Profª Hedda também perguntou sobre a mudança
de sistema, se deixará de ser concentrado e será terá turno único. O diretor explicou que
as discussões serão iniciadas no NDE, mas que haverá a homologação na plenária. O Prof.
Henry concordou e ainda falou que deveria ser analisada a possibilidade de alteração de
curso de semestral para anual. A seguir passou-se ao item 5º: Solicitação de espaço para
instalação do Laboratório de Avaliação de Impactos em níveis subcelulares. O diretor
solicitou ao Prof. Lana para apresentar a proposta. Este explicou que há a necessidade de
instalação de um espaço de 8 a 10 m², a fim de atender a diversos convênios, bem como
servir como um laboratório multiusuário e de apoio transversal às diversas áreas de
atuação do CEM. A intenção é ampliar significativamente a atuação do CEM na área de
avaliação de impactos e monitoramento ambiental. Tal pedido conta com o apoio dos
professores Henry Louis Spach, Luiz Mafra Jr, Fabiano Bendhack e Paulo Lana, além de
outros que possam vir a ter interesse no futuro. O Prof. César solicitou que novas
discussões sejam feitas, a fim de se estudar os espaços efetivamente utilizados e buscar
uma otimização e adequação do mesmo, em razão da atual configuração. O diretor
concordou e falou que marcará reunião do Comitê Administrativo nos próximos dias para
essa discussão; aprovado por unanimidade. Na sequência foi abordado o item 6º da pauta:
Proposta de projeto de pesquisa: “Estudo de Sincronização em Sistemas Dinâmicos
Acoplados” (Prof. Carlos Batista). O referido professor se apresentou e apresentou sua
proposta (que está anexa a esta ata), o qual foi aprovado por unanimidade. A seguir
passou-se ao item 7º da pauta: Apresentação de proposta de trabalho (Prof. Jacob). O
professor se apresentou e falou da alegria em vir para o CEM e poder colaborar num curso
novo. Falou de sua proposta de trabalho (que segue anexa a esta ata), que também foi
aprovada por unanimidade. Continuando, foi abordado o item 8º da pauta: Membros para
comissão de seleção da Bolsa Monitoria. A fim de se atender a exigência do processo,
foram indicados os professores doutores: Eunice da Costa Machado, César de Castro
Martins, Marcelo Sandin Dourado, Maurício Garcia de Camargo e Maurício Almeida
Noernberg; aprovado por unanimidade aprovado por unanimidade da plenária. E ainda
foi tratado o item 9º da pauta: Indicação de membros no Comitê de Pesquisa do CT. Após
deliberações, ficou aprovado que o Prof. Dr. Marcelo Renato Lamour continua sendo o
titular no referido comitê, bem como o Prof. Dr. Alexandre Sachsida Garcia passa a ser o
suplente, substituindo assim o Prof. Dr. Fabiano Bendhack que assumiu a vice-direção do
CEM; aprovado por unanimidade da plenária. Na sequencia foi abordado o 10º item da
pauta: afastamentos. O Prof. Dr. Ernesto Jacob Keim solicitou afastamento no período de
06 a 14 de setembro de 2014, a fim de participar de eventos e atividades diversas nas
cidades de Pasto e Popayan, na Colômbia. O mesmo informou que seus encargos didáticos
serão assumidos pelo Prof. Dr. Carlos Adalberto Schnaider Batista; aprovado por
unanimidade. O Prof. Dr. Rodrigo Pereira Medeiros solicitou afastamento para o período
de 18/09/14 à 01/10/14, a fim de participar do 2º World Small-Scale Fisheries Congress
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(2WSFC), a ser realizado entre os dias 21 e 29 de setembro de 2014 na cidade de Mérida,
no México. O mesmo informou que seus encargos didáticos serão assumidos pelo Prof.
Dr. Luiz Laureno Mafra Júnior; aprovado por unanimidade. O Prof. Dr. Guilherme Sippel
Machado solicitou afastamento no período de 10 a 14 de agosto. A fim de participar do
Congresso (Brazilian Meeting on Inorganic Chemistry - BMIC-2014) que será realizado
em Araxá-MG, inclusive com apresentação de trabalho em forma de painel (comprovante
do resumo e do aceite do trabalho em anexo), sendo que a inscrição foi realizada
previamente em maio. O professor que ficará responsável pelas atividades didáticas neste
período será o Prof. Dr. Allysson Gomes Dutra aprovado por unanimidade. O Prof. Dr.
Carlos Alberto Borzone comunicou seu afastamento nos dias 28 e 29 de agosto, a fim de
participar de uma banca de defesa de doutorado, na FURG. E último item da pauta:
assuntos diversos. O Prof. Henry informou que é necessário moralizar o uso do intercampi
litoral, uma vez que alguns alunos tem utilizado o mesmo para descer nos finais de semana
para a Ilha do Mel. O Prof. Marone propôs que seja feita a revisão do regimento do CEM,
em função da atual realidade. A Profª Hedda solicitou que todos tenham cuidado com o
apagar das luzes, a fim diminuir a quantidade de luzes acesas desnecessariamente, assim
como se ter cuidados com o verniz das portas. A aluna Bruna aproveitou a oportunidade
e convidou a todos para o “Arraiá do CEM”. 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.
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foi realizada previamente em maio. O professor que ficará responsável pelas atividades
didáticas neste período será o Prof. Dr. Allysson Gomes Dutra aprovado por unanimidade.
O Prof. Dr. Carlos Alberto Borzone comunicou seu afastamento nos dias 28 e 29 de
agosto, a fim de participar de uma banca de defesa de doutorado, na FURG. E último
item da pauta: assuntos diversos. O Prof. Henry informou que é necessário moralizar o
uso do intercampi litoral, uma vez que alguns alunos tem utilizado o mesmo para descer
nos finais de semana para a Ilha do Mel. O Prof. Marone propôs que seja feita a revisão
do regimento do CEM, em função da atual realidade. A Profª Hedda solicitou que todos
tenham cuidado com o apagar das luzes, a fim diminuir a quantidade de luzes acesas
desnecessariamente, assim como se ter cuidados com o verniz das portas. A aluna Bruna
aproveitou a oportunidade e convidou a todos para o “Arraiá do CEM”. 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.

