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ATA DA REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CENTRO DE ESTUDOS DO MAR,
REALIZADA NO DIA 04 DE MARÇO DE 2015
Aos quatro dias do mês de março de dois mil e quinze, às 13:00 hrs (treze horas), no anfiteatro
deste centro, foi realizada reunião plenária ordinária do Centro de Estudos do Mar, presidida
pelo Professor Doutor Mauricio Almeida Noernberg, diretor do centro. Estavam presentes os
docentes: Dr. Alexandre Sachsida Garcia, Dr. Allysson Gomes Dutra, Dr. Carlos Alberto
Borzone, Dr. Carlos Adalberto Schnaider Batista, Dr. Carlos Roberto Soares, Dr. César de
Castro Martins, Drª. Eliane do Rocio Alberti Comparin, Dr. Guilherme Sippel Machado, Dr.
Fabiano Bendhack, Drª. Hedda Elisabeth Kolm, Dr. Henry Loiuis Spach, Drª. Lilian Medeiros
de Mello, Drª. Luciene Correa Lima, Dr. Marcelo Sandin Dourado, Dr. Marcelo Renato
Lamour, Drª. Naína Pierri Estades, Dr. Paulo da Cunha Lana, Drª. Renata Hanae Nagai, Dr.
Rodolfo Luis Petersen e Dr. Rodrigo Pereira Medeiros. Estavam presentes os técnicos
administrativos: Carlos André Pontes, Sávio Brito do nascimento e Wendell Souza. Também
estavam presentes os representantes dos alunos do Curso de Oceanografia Laiza Faria e
Bárbara Henning, assim como a representante do Curso de Aquicultura Dáfne Sampaio.
Justificaram a ausência os Professores Doutores: Eduardo Marone e Ernesto Jacob Keim, bem
como a bióloga Drª. Sibelle Trevisan Disaró. Pauta: 1)Reabertura de concurso público para
professor; 2)Abertura de processo eleitoral para a CGO; 3)Afastamentos; 4)Assuntos diversos.
Dando início à reunião, o diretor abordou o 1º item da pauta: Reabertura de concurso público
para professor, uma vez que os mesmos foram abertos no ano passado, porém sem candidatos
inscritos. Para a Área de conhecimento: TOPOGRAFIA, o edital será reaberto, mantendo-se a
mesma titulação, porém com alteração no item de avaliação, com inclusão de PROVA
PRÁTICA; mantendo o Programa anterior, bem como a banca já aprovada, apenas com
inclusão do Prof. Dr. Carlos Eduardo Rossigali/UFPR. O Período provável para a realização
das provas: mês de abril ou maio de 2015; aprovado por unanimidade. Reabertura de concurso
público para contratação de professor, Assistente A, para a Área de conhecimento:
GEOTECNIA o edital será reaberto, alterando a titulação mínima para: Graduação em
Geologia OU Engenharia, com título de Mestre em Geologia OU Geotecnia OU Engenharia
obtidos na forma da lei. Mantem-se o Programa e Banca anteriores. O Período provável para a
realização das provas: 1ª quinzena de maio de 2015; aprovado por unanimidade. A seguir foi
abordado o 2º item da pauta: Abertura de processo eleitoral para a CGO. O diretor explicou
que as atuais coordenadoras, Prof.ª Luciene Corrêa Lima – coordenadora e Profª. Drª. Lilian
Medeiros de Mello – vice-coordenadora, entregaram suas cartas de renúncia, porém as mesmas
concordaram em permanecer no cargo até a nomeação dos próximos coordenadores, desde que,
haja chapa inscrita para concorrer a tais cargos, o que foi aceito pela direção. Sendo assim, o
processo eleitoral deverá ser aberto com período de inscrições de 23 a 27 de março de 2015,
realização das eleições em 08 de abril de 2015. A comissão eleitoral será formada: Professores:
Drª. Luciene Corrêa Lima e Drª. Lilian Medeiros de Mello; Técnicos administrativos: Sávio
Brito do Nascimento e Celene Cândido; Discentes: Eber Deina e Mariana Roiek; aprovado por
unanimidade. Na sequencia foi abordado o item 3º da pauta: Afastamentos. O Prof. Dr. Paulo
da Cunha Lana solicitou afastamento no país, a fim de participar do V Congresso Brasileiro de
Biologia Marinha, em Pernambuco, nos dias 16 a 22 de maio (palestrante convidado);
Visita técnica ao Aqvaplan-NIVA em Tromso Noruega) - primeiras duas
semanas de junho (visita técnica no âmbito de programa de cooperação
mantido pelo CEM, custos cobertos pelo projeto Norueguês, palestrante
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convidado; Participação no IV Simposio Latinoamericano de Poliquetologia - Monterey,
México,
de
12
a
18
de
julho
(apresentaçao
de
dois
trabalhos);
e ainda, participação no XVI Congreso Lationamericano de Ciencias del Mar - Santa
Marta, Colombia - 17 a 23 de outubro (apresentação de 4 trabalhos, convidado
para ministrar mini-curso); todos aprovados por unanimidade. O Prof. Dr. Luiz Mafra
comunicou seu afastamento no dia 16/03, a fim de participar de uma banca de doutorado na
UFRJ, Rio de Janeiro; aprovado por unanimidade. Assuntos diversos, o diretor informou que
o Comitê Administrativo do CEM passará a contar com a participação dos representantes de
técnicos administrativos e de laboratório, e que os mesmos devem indicar à direção esses
nomes. Informou ainda que o processo de regularização da nova embarcação do CEM está em
trâmite e o atraso da liberação para navegação deve-se ao fato de aguardarem a liberação do
laudo de inspeção e da transferência da propriedade do barco, que atualmente encontra-se em
nome da FUNPAR, para o CEM. O diretor ainda solicitou que fosse feita a inclusão de nomes
para a participação na banca de concurso público para professor da carreira de magistério
superior, área de conhecimento: ESTATÍSTICA: Prof. Dr. Maurício Almeida Noernberg,
Prof. Dr. Marcelo Sandin Dourado e Prof. Carlos Batista, também explicou que a antiga sala
do Prof. Belz (sala 29) será transformada em “Sala de Projetos”, com critérios e regras de
utilização a serem definidas nas próximas reuniões. E, finalmente, o diretor comunicou que foi
definido junto ao corpo técnico do CCE, que o CEM receberá estrutura para montagem de uma
“Ilha de impressão” , a fim de melhor atender a comunidade acadêmica. Esta será instalada na
antiga sala de informática e que estava reservada pelo Prof. Rodrigo Mederiros, que
compreendendo a importância institucional da demanda concordou em ceder aquele espaço
para o uso da ilha de impressão. O Prof. Rodrigo Medeiros informou que o Prof. Guilherme se
apresentou para representante suplente na Estação Ecológica de Guaraqueçaba, sendo o próprio
Prof. Rodrigo será o representante titular. O chefe da Centran do CEM, Marcelo Abreu
(CENTRAN), está em negociação para que o intercampi seja gerido pela CENTRAN de
Matinhos exclusivamente. Na sequência a Profª. Lilian comunicou que a Oceanografia está em
processo de reforma curricular e o prazo para lançamento das ementas será a primeira semana
de abril. Os professores devem encaminhar as Fichas 1 preenchidas, aos representantes de cada
área até 1º de abril. 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.
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