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ATA DA REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CENTRO DE ESTUDOS DO 

MAR, REALIZADA NO DIA 16 DE DEZEMBRO DE 2014 

 

Aos dezesseis dias do mês de dezembro de dois mil e quatorze, às 8:30 hrs (oito horas e 

trinta minutos), na sala Antártico deste centro, foi realizada reunião plenária ordinária 

do Centro de Estudos do Mar, presidida pelo Professor Doutor Fabiano Bendhack,  

vice-diretor do centro. Estavam presentes os docentes: Dr. Alexandre Sashida Garcia, 

Dr. Alysson Gomes Dutra, Drª. Eliane do Rocio Alberti Comparin, Drª. Eunice da Costa 

Machado, Dr. Guilherme Sippel Machado, Drª. Hedda Elisabeth Kolm, Dr. Luiz 

Laureno Mafra Júnior, Dr. Maurício Garcia de Camargo e Dr. Rodrigo Pereira de 

Medeiros. Também estava presente a Drª Sibelle Trevisan Disaró. Pauta: 1)Aprovação 

dos resultados de concursos públicos para professores; 2)Reabertura de concurso 

público para professor; 3)Aprovação de solicitação de redistribuição de docente; 

4)Inclusão de nomes para banca de concurso; 5)Afastamentos; 6)Assuntos diversos. O 

diretor deu início e agradeceu a todos os professores que atuaram como membro nas 

diversas bancas de concursos realizadas nas últimas semanas. A seguir abordou o item 

nº 1 da pauta: Aprovação dos resultados de concursos públicos para professores. O 

mesmo fez a leitura das atas com os resultados, conforme segue:  Área do 

Conhecimento: TOPOGRAFIA: após realizado o certame, não houve aprovação de 

nenhum candidato; aprovado por unanimidade. Área do Conhecimento: CULTIVO DE 

MOLUSCOS: após a realização do concurso, foram aprovados os candidatos: 

Francisco José Lagreze Squella em primeiro lugar, com nota 8,64 (oito vírgula 

sessenta e quatro) e aprovada em segundo lugar Ana Paula Baldan, com nota 8,56 

(oito vírgula cinquenta e seis). Os candidatos: Simone Suhnel, Fabrício Flores Nunes e 

Alessandra Aparecida Silva, foram desclassificados. Os candidatos: Angelico Reolon da 

Cosa, Adriano Wewidner Cacciatori Marenzi, Cristiane Bezerra da Silva e Marcela 

Costa Radael, não compareceram; resultado aprovado por unanimidade. Área do 

Conhecimento: QUÍMICA GERAL E ORGÂNICA: após realizado o certame, não 

houve aprovação de nenhum candidato; aprovado por unanimidade. Área do 

Conhecimento: QUÍMICA GERAL E ANALÍTICA: após a realização do concurso, 

foram aprovados os candidatos: Pedro Toledo Netto, em primeiro lugar, com nota 8,39 

(oito vírgula trinta e nove) e em segundo lugar, Silvia Pedroso Melegari, com nota 

7,96 (sete vírgula noventa e seis). Os candidatos: Letícia Caetano da Silva, Alexandre 

Batista Schneider, José Roberto Caetano da Rocha, Karina Scurupa Machado, Maurícia 

Beddin Fritzen Garcia, Juan Masías Sánez Pacheco, Alessandra Emanuele Tonietto, 

Luciana Schmidlin Sanches e Rita de Cassia da Silva foram desclassificados. Já o 

candidato Jorge Marcos Rosa não compareceu; resultado aprovado por unanimidade.  

Área do Conhecimento: HIDROLOGIA E CLIMATOLOGIA: após a realização do 

concurso, foi considerada aprovada a candidata Morgana Vaz da Silva, com nota 7,6 

(sete vírgula seis). Os candidatos Sérgio Ricardo Rodrigues Medeiros e Caio Augusto 

Magalhães foram desclassificados; resultado aprovado por unanimidade. Área do 
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Conhecimento: ESTATÍSTICA: após realizado o certame, não houve aprovação de 

nenhum candidato; aprovado por unanimidade. Área de Conhecimento: CALCULO E 

ALGEBRA LINEAR: Após o final do certame, foi considerada aprovada a candidata 

Ana Paula Oening, com nota 7,88 (sete vírgula oitenta e oito). Foi desclassificado o 

candidato Wemerson Delcio Parreira. E os candidatos André Ribeiro da Costa, Débora 

Cintia Marcilio e Helder Geovane Gomes de Lima não compareceram; resultado 

aprovado por unanimidade. Área de Conhecimento: FÍSICA. Foram aprovados os 

candidatos: Armando Heilmann, em primeiro lugar, com nota 8,25 (oito vírgula vinte 

e cinco); Sabrina Borges Lino Araújo, em segundo lugar, com 8,11 (oito vírgula onze) 

e Carla Daniele Canestraro, em terceiro lugar, com nota 8,02 (oito vírgula dois). Os 

candidatos: Kelly Cristiane Iaroz, Leonardo Contreira Pereira,  Rodrigo Giovanella e 

José Roberto Bairão Leite foram desclassificados e os candidatos Alexandre Werner 

Arins e Lucielli Rossi não compareceram; resultado aprovado por unanimidade. Área de 

Conhecimento: ENGENHARIA AMBIENTAL. Após a realização do concurso, foi 

considerada aprovada a candidata Heloise Garcia Knapik, com média final 9,30 (nove 

vírgula trinta); resultado aprovado por unanimidade. Quanto ao item 2º da pauta, 

reabertura de concurso público para professor: Área de Conhecimento: ESTATÍSTICA. 

O diretor explicou que por não haver aprovados no concurso realizado recentemente, 

necessário se faz reabrir o edital, exatamente como havia sido publicado. Período 

provável para realização das provas: primeira quinzena de março de 2015; aprovado por 

unanimidade. A seguir, foi abordado o item 3º da pauta: Aprovação de solicitação de 

redistribuição de docente. O diretor passou a palavra à Profª. Drª. Eunice da Costa 

Machado e esta explicou que sua solicitação de redistribuição feita à FURG já foi 

aprovada por unanimidade pela instituição e que nos próximos dias seu pedido chegará 

ao Gabinete do Reitor da UFPR, para trâmites finais. Ela informou que há alguns meses 

participou de uma banca no Rio Grande do Sul e lá recebeu o convite para integrar o 

quadro daquela importante instituição de ensino, o que a deixou feliz e motivada a 

aceitar este novo desafio, pois acredita que poderá proporcionar ainda mais seu 

crescimento profissional e pessoal. Aproveitou para agradecer todo apoio e amizade que 

teve neste período em que atuou no CEM e desejou muito sucesso nesta nova fase de 

expansão do Centro de Estudos do Mar, que ela acredita, será muito frutífera; sua 

solicitação foi aprovado por unanimidade, desde que aconteça o retorno de uma vaga na 

sua área de atuação ao CEM. O Prof. Dr. Maurício Garcia de Camargo também 

explicou que recebeu o convite para integrar o quadro da FURG, onde poderá atuar com 

grande colaborador na formação de um grupo de estatística que será formado e terá forte 

atuação no Curso de Pós-graduação da excelente instituição já mencionada 

anteriormente. Completou informando que também entende que o novo desafio será 

bastante saudável para sua carreira e vida pessoal. Agradeceu por tudo que viveu nestes 

anos de convivência no CEM; solicitação aprovado por unanimidade da plenária, desde 

que aconteça o retorno de uma vaga na sua área de atuação ao CEM. O diretor solicitou 

que constasse em ata uma menção de agradecimento pelo excelente trabalho realizado 
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pelos dois professores por todo período que aqui trabalharam, inclusive com destaque às 

suas atividades administrativas como diretora e como coordenador do Curso de 

Oceanografia, respectivamente. O diretor apresentou a solicitação de redistribuição 

docente da Prof. Dra. Elizabete Yukiko Nakanishi Bavastri, a qual deseja vir da 

UTFPR para se tornar uma colaboradora junto ao curso de Engenharia Civil. Foi 

explicado que a mesma possui experiência na implantação de novos cursos, bem como 

na montagem de laboratório para o curso de Engenharia Civil, uma vez que já realizou 

tal tarefa; solicitação aprovada por unanimidade. Na sequencia passou-se ao item4º da 

pauta: Inclusão de nomes para banca de concurso. O diretor indicou a inclusão de seu 

próprio nome para compor a banca de concurso para professor, na Área de 

Conhecimento: EXPRESSÃO GRÁFICA. Assim, foi aprovado por unanimidade a 

inclusão do nome do Prof. Dr. Maurício Almeida Noernberg na referida banca. A 

seguir, foi abordado o item 5º da pauta: Afastamentos. A Profª. Drª. Eunice da Costa 

Machado informou que amanhã, dia 17/12, estará participando de uma banca de 

doutorado na USP/SP. Ao passar para o 6º e último item da pauta: Assuntos diversos, o 

diretor falou sobre as mudanças no e_mail da UFPR, passando ao Zimbra, com maior 

capacidade de armazenamento e mais recursos de utilização. Desta forma, incentivou 

àqueles que não utilizam que passem a fazer uso de tal recurso, pois desta forma 

possibilitará a comunicação interna. O Prof. Rodrigo informou que já está concretizado 

o convênio da UFPR com o ICMBio e agora os alunos podem realizar estágios e outros 

projetos de pesquisa. A Profª. Eunice aproveitou e informou que o equipamento CHN 

está sendo instalado e o técnico está no CEM dando treinamento a ela, ao Prof. 

Guilherme, à técnica Liciane e à aluna Fernanda Souza. E nada mais havendo a tratar, o 

senhor diretor deu por encerrada a reunião, da qual eu, Silvana de Oliveira Borges, 

Chefe da Secretaria Administrativa do CEM, lavrei a presente ata. 


