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ATA DA REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CENTRO DE ESTUDOS DO 

MAR, REALIZADA NO DIA 12 DE NOVEMBRO DE 2014 

 

Aos doze dias do mês de novembro 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 

Roberto Soares, Drª. Eunice da Costa Machado, Dr. Fabiano Bendhack, Drª. Lilian 

Medeiros de Mello, Drª. Luciene Côrrea Lima, Dr. Marcelo Sandin Dourado,  Dr. 

Maurício Garcia de Camargo, Dr. Rodolfo Luis Petersen, Dr. Rodrigo Pereira Medeiros 

e a Profª. Drª. Theresinha Monteiro Absher, bem como o professor substituto MSc. 

André Cattani. Os representantes discentes: Mariana Aguirre e Dafne Sampaio de 

Souza, pelo Curso de Oceanografia; e Érika Rolim Devai de Moares e Bruno Pimenta 

Escobar pela Maris Empresa Júnior, além da aluna Yasmin Regina Dias de Freitas. 

Também estavam presentes os servidores Bruno Gabriel Costelini e Liliam Maria 

Orquiza, representantes da biblioteca do CEM. Justificaram a ausência: o Prof. Dr.  

Guilherme Sippel Machado, a Profª. Drª. Hedda Elisabeth Kolm, o Prof. Dr. César de 

Castro Martins, o Prof. Dr. Eduardo Marone, o Prof. Dr. Ernesto Jacob Keim, o Prof. 

Dr. Rodolfo Luis Petersen. Pauta: 1)Aprovação do resultado da eleição para a 

Coordenação do Curso de Ciências Exatas; 2) Projeto 68 (Laboratório Audiovisual): das 

Coordenações de Cursos para a Biblioteca; 3)Afastamentos e 4)Assuntos diversos. O 

diretor deu início a reunião saudando a todos e perguntando se havia inclusão de pauta. 

A seguir passou ao 1º item da pauta: Aprovação do resultado da eleição para a 

Coordenação do Curso de Ciências Exatas. O diretor procedeu a leitura da ata da 

comissão eleitoral e informou que o pleito foi realizado em 29 de outubro de 2014, e 

que havia a inscrição de uma única chapa concorrente, formada pelos Professores: Dr. 

Carlos Adalberto Schneider Batista, como coordenador e Dr. Guilherme Sippel 

Machado, como vice-coordenador. Onde votaram cinco professores, quatro técnicos-

administrativos e treze alunos e obteve-se um coeficiente ponderado de 88,889 (oitenta 

e oito inteiros e oitocentos e oitenta e nove milésimos), sendo os dois já informados 

anteriormente, proclamados eleitos; aprovado por unanimidade. Na sequência foi 

abordado o 2º item da pauta: Projeto 68 (Laboratório Audiovisual): das Coordenações 

de Cursos para a Biblioteca. A Profª. Luciene Lima, coordenadora do Curso de 

Oceanografia, informou que o Projeto 68 foi feito em parceria com a coordenação do 

Curso de Aquicultura, com a finalidade de implantação do “Laboratório Audiovisual”, 

para fins de atendimento de toda comunidade acadêmica, bem como a comunidade 

externa, através da extensão universitária. Os equipamentos adquiridos com recursos da 

PROGRAD, são: câmera de vídeo, máquina fotográfica, notebooks, TV, aparelho de 

som, microfone, etc. Através de reuniões entre as coordenações citadas, chegou-se a 
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conclusão que o ideal é passar a administração de tal projeto à biblioteca do CEM, que 

estabelecerá normas de uso da sala e dos equipamentos, bem como terá técnicos 

responsáveis pela boa utilização dos mesmos. O Prof. Alexandre sugeriu que seja 

registrada a demanda, a fim de repassar à PRAE, para justificar o aumento de 

equipamentos. O Prof. Noernberg parabenizou às coordenações pela atitude louvável, 

bem como à equipe da biblioteca que assumiu tão importante desafio; aprovado por 

unanimidade tal alteração de responsabilidade. Dando continuidade, abordou-se o 3º 

item da pauta: Afastamentos. A Profª. Drª. Naína Pierri Estades solicitou afastamento 

para os dias 17 a 19 de novembro, para ir a Brasília, DF, afim de participar do 

*Seminário Nacional da Campanha pelo Território Pesqueiro do Movimento de 

Pescadores e Pescadoras Artesanais do Brasil e também,  para participar do *Seminário 

de Planejamento Acadêmico da Papesca 2015,  que será realizado na VILA DOS 

PESCADORES DE ITAIPÚ, Niterói, RJ, dias 15 e 16 de dezembro de 2015 aprovado 

por unanimidade. O Prof. Carlos Roberto Soares solicitou afastamento para participará 

do  I Workshop de Geografia Marinha, a ser realizado em Vitória (ES) entre 3 e 

5/12/2014, onde ministrará palestra e participará de mesa redonda; aprovado por 

unanimidade. A Profª. Lilian Medeiros de Mello solicitou afastamento para o período de 

01 a 04 de dezembro de 2014, a fim de participar de reunião do PPGMar, em Santos/SP; 

aprovado por unanimidade. A seguir passou-se ao 4º item da pauta: Assuntos diversos. 

O Prof. Rodrigo fez um breve relato de sua viagem a Barbados (CERMES/UWI), onde 

realizou visita técnica científica à Universidade de West Indies. Ele salientou  a 

existência de convênio da UFPR com aquela importante instituição, o que pode 

proporcionar a realização de estágios por nosso alunos, com ganhos significativos. A 

Profª. Lilian relembrou que é necessário que as atualizações de cargas horárias dos 

professores em suas disciplinas sejam feitas através de comunicados às coordenações, 

uma vez que as mesmas devem ser de conhecimento dos colegiados de curso e somente 

após a aprovação, repassados à secretaria, para registro no SIE. A Profª. Eunice 

relembrou da importância de ética nas ações e salientou que há possibilidade por parte 

da direção, na imposição de disciplinas aos professores, quando houver necessidade.  A 

Profª. Terezinha informou que concedeu entrevista na semana passada, no gabinete do 

Reitor, em relação ao Projeto Antar e destacou a importante participação do CEM neste 

projeto, que há mais de 30 anos conta com representantes de nosso centro de pesquisa, o 

que deve ser motivo de orgulho para todos. 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. 

 

 

 

 


