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ATA DA REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CENTRO DE ESTUDOS DO 

MAR, REALIZADA NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2014 

 

Aos nove dias do mês de outubro 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. Allysson Gomes 

Dutra, Dr. Carlos Adalberto Schnaider Batista, Dr. César de Castro Martins, Dr. Ernesto 

Jacob Keim, Drª. Eunice da Costa Machado, Dr. Fabiano Bendhack, Dr. Guilherme 

Sippel Machado, Drª. Hedda Elisabeth Kolm, Drª. Luciene Corrêa Lima, Dr. Luiz 

Laureno Mafra Jr, Dr. Marcelo Sandim Dourado, Dr. Maurício Garcia de Camargo, Dr. 

Paulo da Cunha Lana e Dr. Rodrigo Pereira Medeiros. Também estavam presentes s 

chefes de laboratório, Drª. Camila Domit e Drª. Sibelle Trevisan Disaró e o 

representante dos servidores César A. Galvão Conde e a Srta. Liliam Orquiza, 

representante da biblioteca do CEM. Os representantes discentes presentes eram: Bruna 

Fernanda Sobrinho e Gabrieli Messias Rodrigues, pelo Curso de Oceanografia; e 

Amanda Albano pela Maris Empresa Júnior, além dos alunos ouvintes: Bruno Gabriel 

Costellini, Dáfne Samapio de Souza, Heloisa Labella Fonseca, Ana Maria Kalinke 

Pereira, Érika Rolim D. Moraes, Éber Augusto Brandl Deina e Luis Hnerique Martins 

C. Veigés. Justificaram a ausência: o Prof. Dr. Alexandre Sachsida Garcia, o Prof. Dr. 

Carlos Roberto Soares, Profª. Drª. Lilian Medeiros de Mello, Prof. Dr. Rodolfo Luis 

Petersen e o professor substituto MSc. André Cattani. Pauta: 1)Relato do Fórum de 

Coordenadores de Oceanografia na SNO (Destaque à ação integrada da Maris e do 

Camar na organização dos dois eventos); 2)Redistribuição de vaga docente; 3)Abertura 

de eleição para Coordenador e Vice-Coordenador do Curso de Licenciatura em Ciências 

Exatas do CEM; 4)Colegiado do Curso de Licenciatura em Ciências Exatas – CEM; 

5)Núcleo Docente Estruturante de Curso de Licenciatura em Ciências Exatas; 

6)Lembretes e esclarecimentos sobre o exame de "Aproveitamento de Conhecimento"; 

7)Aprovação de aditamento do contrato: Avaliação dos Foraminíferos da Bacia 

Potiguar, sob coordenação da Drª. Sibelle Trevisan; 8)Afastamentos e 9)Assuntos 

diversos. Dando início à reunião, o diretor passou a palavra à Profª. Luciene, 

coordenadora do CGO, que procedeu seu relato informando que o Fórum foi muito 

proveitoso, pois os coordenadores dos diversos cursos de Graduação em Oceanografia 

do Brasil estiveram presentes e informaram que também estão em processo de ajuste 

curricular, quase todos com redução de carga horária total dos seus cursos. Ficou 

sabendo que também existem outros cursos que ainda não têm a aprovação do MEC. 

Destacou que ficou feliz pelo balanço geral de nosso curso, pois é reconhecido pelas 

boas práticas, como o empreendedorismo e a oferta dos tópicos especiais diversos, além 

de que o nosso NDE é bastante atuante. A coordenadora ainda teceu grandes elogios oas 

alunos responsáveis pela Maris e os representante do Centro Acadêmico de 
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Oceanografia, pois a organização e realização da Semana Nacional de Oceanografia foi 

realmente um grande sucesso, tendo sido inclusive muito elogiada a atuação de todos 

pelos coordenadores das demais instituições que lá estiveram e que estes ficaram 

bastante impressionados pela responsabilidade e profissionalismos dos envolvidos. A 

aluna Bruna aproveitou para agradecer o apoio de todos os professores e técnicos que 

ajudaram a tornar possível a realização da SNO, que pela análise dos alunos que 

trabalharam muito no evento, este foi realmente muito bom e o resultado foi 

extremamente positivo. O diretor aproveitou para parabenizar a todos e completou 

pedindo aplausos aos realizadores da SNO. Na sequência abordou-se o 2º item da pauta,  

Redistribuição de vaga docente. O diretor explicou que não foi possível realizar 

reuniões com todos os membros indicados na plenária do dia 10/09/14 para comporem a 

comissão para analisar tal assunto, mas que ele, o Prof. Dourado e Prof. Rodrigo 

analisaram o pedido e entenderam que tanto a solicitação já aprovada anteriormente, dos 

Professores: Dr. César Aparecido da Silva e Dr. Emir Baude, os quais já realizaram 

entrevistas pessoais com a direção do CEM, tanto o pedido do Prof. Dr. Daniel Hauer 

Queiroz Telles também será bem proveitosa para os novos cursos e a expansão de 

nossa unidade; discussão aprovada por unanimidade. A seguir foi abordado o item 3] da 

pauta: Abertura de eleição para Coordenador e Vice-Coordenador do Curso de 

Licenciatura em Ciências Exatas do CEM. O Prof. Dr. Maurício Garcia de Camargo, 

coordenador pró-tempore do referido curso solicitou tal procedimento, uma vez que já 

se tem professores, alunos e técnicos contratados e exercendo suas atividades, sendo 

assim, a plenária acordou o período de inscrições de 20 à 24 de outubro de 2014, das 

9:00 as 16:00 hrs, diretamente na secretaria administrativa do CEM. Data da eleição: 29 

de outubro de 2014, das 15:00 as 20:00 hrs, no prédio de Mirassol. A comissão eleitoral 

será formada por: professores: Dr. Ernest Jacob Keim (titular) e Dr. Allysson Gomes 

Dutra (suplente); técnicos: Rafael Alves Tizony (titular) e Franciele Bombardi 

(suplente), discentes: Fernanda Cristina Scora Chaves (titular) e Itamar Kochmanski) 

aprovada por unanimidade. Quanto ao 4º item da pauta, Colegiado do Curso de 

Licenciatura em Ciências Exatas, o mesmo ficou assim formado: Prof. Mauricio Garcia 

de Camargo, Prof. Allysson Gomes Dutra, Prof. Carlos Adalberto Schnaider Batista, 

Prof. Ernesto Jacob Keim, Prof. Guilherme Sippel Machado e pela representante 

discente Fernanda Cristina Skora Chaves, sendo o Presidente do colegiado o 

Coordenador do Curso; aprovado por unanimidade. No item 5º da pauta, Núcleo 

Docente Estruturante de Curso de Licenciatura em Ciências Exatas, o mesmo foi assim 

formado: Prof. Mauricio Garcia de Camargo, Prof. Allysson Gomes Dutra, Prof. Carlos 

Adalberto Schnaider Batista, Prof. Ernesto Jacob Keim, Prof. Guilherme Sippel 

Machado, sendo o Presidente do NDE o Coordenador do Curso; aprovado por 

unanimidade. A seguir passou-se ao 6º item da pauta: Lembretes e esclarecimentos 

sobre o exame de "Aproveitamento de Conhecimento". A Profª. Luciene informou que 

os interessados têm até o dia 21 de novembro de 2014 para realizarem seus pedidos 

junto a coordenação do curso e que as provas serão realizadas junto com os exames 
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finais, de 24 de novembro à 05 de dezembro de 2014. Na sequência foi abordado o 7º 

item da pauta: Aprovação de aditamento do contrato: Avaliação dos Foraminíferos da 

Bacia Potiguar, sob coordenação da Drª. Sibelle Trevisan. A Drª. Sibelle apresentou 

pedido de aditamento do contrato no 25000.0057095.10.2,  celebrado entre a Petrobras, 

a UFPR e a FUNPAR, que trata da execução do Projeto: Avaliação dos foraminíferos da 

plataforma e talude continental da Bacia Potiguar, sob coordenação da Dra. Sibelle 

Trevisan Disaró. O aditamento trata da prorrogação de vigência contratual (acrescentar 

mais 555 dias), e do acréscimo de quantitativo de serviços, para os quais serão 

aportados recursos no valor de R$ 415.337,46 (quatrocentos e quinze mil, trezentos e 

trinta e sete reais e quarenta e seis centavos); Tal solicitação foi aprovada por 

unanimidade. Quanto ao 8º item da pauta, afastamentos, a Profª. Dr. Hedda Elisabeth 

Kolm solicitou afastamento no período de 20 a 24 de outubro de 2014, a fim de XIV 

Encontro Nacional de Microbiologia Ambiental, em João Pessoa/PA; aprovado por 

unanimidade. Os professores César de Castro e Paulo Lana, além da bióloga Camila 

Domit solicitaram afastamento para participar do CBO, em Itajaí/ SC, de 25 a 29 de 

outubro de 2014; aprovado por unanimidade. O Prof. Dr. Rodolfo Luis Petersen 

solicitou afastamento para participar da FENACAM (Simpósio Brasileiro de Cultivo de 

Camarão) do dia 10 ao 15 de novembro de 2014,  a realizar-se em Fortaleza/CE; 

aprovado por unanimidade. O Prof. Dr. Rodrigo Medeiros solicitou afastamento nos 

dias 13 e 14 de outubro para participar de reunião do CEPESUL,em Itajaí/SC; aprovado 

por unanimidade. Quanto ao 9º e último item da pauta, assuntos diversos, o diretor 

informou que continuam as tratativas para construção do novo prédio do CEM e que 

novas vagas de professores estão sendo definidas para toda a UFPR. 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. 

 

 

 

 


