
 
   

EXTRATO DE ATA DA REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CENTRO DE 

ESTUDOS DO MAR, REALIZADA NO DIA 07 DE AGOSTO DE 2015 

 

Aos sete dias do mês de agosto de dois mil e quinze, as 10:00 hrs (dez horas), no  Anfiteatro 

deste Centro, foi realizada plenária ordinária do Centro de Estudos do Mar, presidida pelo 

Professor Doutor Mauricio Almeida Noernberg, diretor do Centro. Estavam presentes os 

docentes:, Dr. Allysson Gomes Dutra,  Dr. Carlos Adalberto Schnaider Batista, Dr. Carlos 

Alberto Borzone, , Dr. Carlos Eduardo Rossigali, Prof. Cesar Silva, Prof. Daniel Telles, Prof. 

Eduardo Marone, Drª. Eliane do Rocio Alberti Comparin, Dr. Ernesto Jacob Keim, Dr. 

Fabiano Bendhack, Dr. Francisco José Lagreze Squella, Dr. Guilherme Sippel Machado, Drª. 

Luciene Correa Lima, Dr. Marcelo Renato Lamour, Dr. Marcelo Sandin Dourado, Drª. 

Morgana Vaz da Silva, Dr. Pedro Toledo Netto, Dr. Rodolfo Luis Petersen, Drª Lilian M. de 

Mello, Dr. Eduardo Tadeu Bacalhau, Dr Gulherme Sippel Machado, Drª Renata Hanae 

Nagai, Dr. Fernando de Araújo Borges, Dr. Luiz Laureano Mafra Junior, Dr Carlos roberto 

Soares, Drª Elisabete Yukiko Nakanishi Bavastri, Drª Naína Pierri, Dr. Paulo Lana.  Também 

estavam presentes: o representante dos técnicos administrativos Izis G. Bail. As 

representantes discentes: Amanda Albano Alves pela Maris Empresa Júnior e Bruna 

Fernanda Sobrinho e Bárbara Henning, pelo centro acadêmico do Curso de Oceanografia, 

Maria Carolina Sturmer pelo Centro Acadêmico de Engenharia Ambiental. Justificaram 

ausência os docentes: Dr. César de Castro Martins, Dr. Carlos Eduardo Belz, Dr. Emir 

Baude, Drª. Hedda Elisabeth Kolm e  Dr. Alexandre S. Garcia e a Técnica Sibelle Pauta:1) 

Resultado Concurso Ecologia Numérica; 2) Resultado eleição coordenação Eng. Aquicultura; 

3)Resultado eleição coordenação Eng. Civil; 4) Projeto de Monitoramento de Praias - Bacia 

de Santos; Inclusão de pauta: O professor Luiz Mafra Junior solicitou a inclusão de pauta o 5) 

Resultado da eleição para coordenação do programa de pós graduação em Sistemas Costeiros 

e Oceânicos. O Professor Eduardo Marone solicitou a inclusão de pauta 6) Renovação de 

convênio com IOI International Ocean Institute, 7) Assuntos Diversos, 8) Afastamentos. 

 

1º item da pauta: Resultado Concurso Ecologia Numérica; Edital 206/15. Área de 

Conhecimento: ECOLOGIA NUMÉRICA: Após o final do certame, foi considerada 

aprovado em primeiro lugar o candidato Maikon Di Domenico, com nota 9,02 (nove vírgula 

zero dois), em segundo lugar o canditado Leonardo Sandrini Neto, com nota 8,15 (oito 

vírgula quinze), em terceiro lugar o candidato Riguel Feltrin Contente com nota 7,77 (sete 

vírgula setenta e sete e em quarto lugar André de Camargo Guaraldo com nota 7,68 (sete 

vírgula sessenta e oito; resultado aprovado por unanimidade. 

2º item da pauta: Resultado eleição coordenação Engenharia de Aquicultura. O diretor leu a 

ata com o seguinte resultado para eleição da coordenação do curso de Engenharia de 

Aquicultura “Após o transcurso do pleito, que se realizou no horário das 9:00 às 12:00h e de 

14:00 as 17:00h, foi encerrada a votação e as 17:30 horas foi providenciada a aferição e 

apuração dos votos, sendo o seguinte o resultado da eleição: do universo de votantes 38 

(trinta e oito) professores; 06 (seis) técnico-administrativos e 61 (sessenta e um) alunos. 

Votaram: 27 (vinte e sete) professores; 01(um) servidor, sendo para esse grupo apurado todos 

votos como válidos, e 25 (vinte e cinco) alunos, sendo apurados 24 (vinte e quatro) como 

votos válidos e 1 (um) voto em branco. Foram proclamados eleitos: o Prof. Dr. Carlos 
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Eduardo Belz, como coordenador e o Prof. Dr. Ubiratan de Assis Teixeira da Silva, como 

vice coordenador, por meio de um coeficiente ponderado de 55,38 (cinquenta e cinco vírgula 

trinta e oito)”; Aprovado por unanimidade. 

3º item da pauta: Resultado eleição coordenação Engenharia Civil. O diretor leu a ata com o 

seguinte resultado para eleição da coordenação do curso de Engenharia Civil “Após o 

transcurso do pleito, que se realizou no horário das 13:00 as 17:00h, foi encerrada a votação e 

as 17:30 horas foi providenciada a aferição e apuração dos votos, sendo o seguinte o 

resultado da eleição: do universo de votantes 39 (trinta e nove) professores; 01 (um) técnico-

administrativo e 49 (quarenta e nove) alunos. Votaram: 16 (dezesseis) professores; 01(um) 

servidor, sendo para esse grupo apurado todos votos como válidos, e 39 (trinta e nove) 

alunos, sendo apurados todos como votos válidos. Foram proclamados eleitos: o Profª. Drª. 

Elisabete Yukiko Nakanishi, como coordenadora e o Prof. Dr. Carlos Eduardo Rossigali, 

como vice coordenador, por meio de um coeficiente ponderado de 54,86 (cinquenta e quatro 

vírgula oitenta e seis)”; Aprovado por unanimidade. 

 

4º item da pauta: Projeto de Monitoramento de Praias - Bacia de Santos. Foi apresentada a 

proposta de cooperação UFPR-UNIVALI referente à execução do Programa de 

Monitoramento de Praias – Bacia de Santos como condicionante da atividade de produção e 

escoamento de petróleo e gás natural do Polo Pré-Sal da Bacia de Santos – Etapa 2. Processo 

IBAMA 02022.002141/11 – DILIC/CGPEG. A área de abrangência do monitoramento é de 

Ubatuba-SP a Laguna-SC, e a Petrobrás contratará a UNIVALI para gerir as 14 instituições 

envolvidas no monitoramento, sendo que as parcerias serão feitas individualmente com a 

UNIVALI. O monitoramento das praias do Paraná ficará sob responsabilidade do CEM e sob 

coordenação da Dra. Camila Domit. Um dos benefícios do projeto é que será construído no 

CEM um Centro de Reabilitação de Animais Silvestres – CRAS, atividade esta que vem 

sendodesenvolvida a anos de forma precária e voluntária, e também um Laboratório de 

Parâmetros Biológicos e Sanidade de Animais Marinhos. Aprovado por unanimidade. 

 

 5º item da pauta: Resultado da eleição coordenação programa de pós graduação em 

Sistemas Costeiros e Oceânicos. O Prof. Dr. Luiz Mafra Junior comunica o resultado da 

eleição para a coordenação do programa de pós graduação em Sistemas Costeiros e 

Oceânicos, na qual ocorreu em votação eletrônica individual, entre as 10:30 e 23:59h do dia 5 

de agosto de 2015, sendo eleitos os professores Dr. Cesar de Castro Martins como 

coordenador e Dra. Renata Hanae Nagai como vice coordenadora. 

 

6º item da pauta: Renovação de convênio com IOI, International Ocean Institute, O Prof. 

Dr. Eduardo Marone propõe a renovação do convênio com o International Ocean Institute, 

por apresentar resultados positivos de trabalhos em conjunto, aprovado por unanimidade;  

 

7º item da pauta: Assuntos Diversos. O diretor informou sobre a visita do Instituto de 

Engenharia do Paraná que ocorreu no CEM com objetivo de iniciar estudos de geração de 

energia do oceano, estabelecer contato com as coordenações dos cursos do CEM e indicou o 

Prof. Dr. Eduardo Marone como interlocutor da parceria. O diretor informou sobre a 

necessidade de registro no sistema DSG/Siscoserv para atividades financeiras internacionais 

desde outubro de 2012, podendo gerar multas se não forem realizadas. O diretor solicitou a 

atenção para a nova ordem de serviço nº006/2015 da PRA que regulamenta horário de acesso 

aos campi da universidade. O diretor alerta aos professores a possíveis plenárias virtuais, que 

são equivalentes a plenárias extraordinárias para dar encaminhamento a assuntos urgentes. A 

Prof. Dra. Lillian M. de Mello questiona sobre a estrutura física para receber as novas turmas 

aprovadas em vestibular em 2016, o Diretor relata a sequência de situações até o presente 



onde em agosto de 2014 definiu-se pelo aluguel de um prédio em Pontal do Sul e que em 

janeiro de 2015 constatou-se que demandaria um investimento muito alto para uma sede não 

própria, quando optou-se por investir em prédio próprio no balneário Mirassol, que por sua 

vez também por motivos técnicos não pode ser levada em diante, com isso a prefeitura do 

município emprestou a sede do parque municipal para inicio das aulas em 2015, em abril 

deste ano o diretor iniciou novas discussões com as pró reitorias para buscar soluções para 

2016, onde indicou a compra de um terreno anexo ao do CEM e a instalação de estruturas 

móveis confeccionadas de containers adaptados com climatização e todas adequações 

necessárias para receber uma sala de aula, e na primeira semana de agosto houve uma visita, 

sem prévio aviso, da Reitoria, Pró reitoria de Administração, Direção o Setor de Ciências da 

Terra a unidade de Mirassol do CEM, que de forma não oficializada definiu-se que os cursos 

serão ministrados nas estruturas existentes daquela unidade. O Prof. Dr. Marcelo Sandin 

Dourado informa sobre a decisão dos professores da UFPR em aderir ao movimento nacional 

grevista de docentes das instituições federais de ensino a partir de 12 de agosto de 2015. O 

Prof. Dr. Cesar Silva informa sobre a reunião desafio SEBRAE e divulga o evento Congresso 

Brasileiro de Unidades de Conservação. O Prof. Dr. Eduardo Marone solicita apresentar 

esclarecimentos sobre assunto levantado na sessão plenária ordinária do CEM anterior: 

Gostaria de fazer alguns esclarecimentos sobre assunto levantado em plenária anterior por 

solicitação do Prof. Rodrigo, e registrado na sua respectiva ata, sobre o que seria “um 

comprometimento de nossa frota náutica”, entendendo que eu, Prof. Marone, estaria tendo 

“uma conduta equivocada, uma vez que a UFPR possui contrato de prestação de serviços 

para saídas de campo nas aulas de graduação”. Devidos aos equívocos expressados por 

diversos colegas naquela oportunidade, que ficaram registrados em ata, me vejo na obrigação 

de prestar os esclarecimentos agora, já que me encontrava em afastamento oficial 

anteriormente. 

Este esclarecimento se faz necessário para evitar futuros problemas neste tema e será 

entregue à Secretária para ser incluído na Ata desta plenária, daí me permitir ler o texto para 

não cometer erros. 

1) Até que um novo regimento de uso da frota náutica seja aprovado, acredito que as 

normas vigentes devam ser respeitadas e, nelas, foi estabelecida a prioridade do uso para as 

aulas de graduação. 

2) A empresa que fornece suporte às aulas de campo, “serviço este que funciona bem, 

desde que haja a correta previsão de uso”, somente fornece transporte, alojamento e 

alimentação, de acordo ao contrato com a UFPR, não havendo previsão nele para trabalhos 

técnicos em barcos equipados para medições específicas da oceanografia física.  

3) Apenas em três/quatro dias por ano três barcos da frota do CEM e os marinheiros 

necessários para observações continuadas ao longo dos ciclos de maré são utilizados na 

disciplina Física de Sistemas Costeiros e Estuarinos, pelo que não há justificativa ao se 

afirmar que o uso deveria ser “sem onerar os demais, em detrimento do atendimento de 

apenas um professor”. O uso regular da minha parte implica em 288 hs de barcos e 

marinheiros nas 8760 horas de um ano (i.e. 3,29% do tempo potencial de ocupação dos 

recursos náuticos), o que deixa mais de 96% do tempo para o resto dos usuários (ou mais de 

29 professores com igual quantidade de tempo de uso). 

4) O problema ocorrido em final de 2014 não foi porque eu tenha reservado TODA a 

frota do CEM, intempestivamente, já que foi devidamente prevista em final de 2013 no 

planejamento de aulas de campo de 2014, mas porque eu reservei os barcos antes de outros. 

O procedimento de reserva de três embarcações foi realizado, pelo SICONF, no final do 1º 

semestre de 2014, quando havia disponível no CEM seis embarcações em condições de uso 

para realização da saída em Novembro. Entre a reserva efetuada, conforme as normas 

vigentes, e a saída de campo, o parque náutico do CEM ficou reduzido à metade por 

problemas de manutenção das embarcações, e isso provocou a falta das mesmas, não a falaz 

afirmação de “que tem havido uma postura pouco solidária do Prof. Marone”. 



5) Seja por desconhecimento, paralogismo ou sofismo, as falácias lógicas continuaram 

naquela plenária, afirmando que eu “deveria realizar a adequada previsão de suas demandas, 

uma vez que vem sendo recorrente esse comprometimento de todas as embarcações e 

marinheiros do CEM, para realização de uma única saída que ocorre há oito anos, no mês de 

agosto”. As saídas ocorrem há doze anos, por apenas 3-4 dias, e tem sido variáveis no tempo 

e no espaço, sendo realizadas em períodos de inverno e verão como os registros podem 

demostrar, previstas no planejamento anual anterior à realização e, salvo problemas de 

manutenção das embarcações, intentando sempre não comprometer toda a frota. O conflito, 

no final, acaba ocorrendo porque eu planejo com muita antecedência as coletas, reservo antes 

num período livre (sem outras reservas) no calendário, consultando o setor de náutica do 

CEM para tal. No que diz respeito aos marinheiros, havendo mais embarcações que 

funcionários autorizados a navegar, e normas quanto às horas embarcadas por dia dos 

mesmos, sem recebimento de diárias; somente triplicando o número de marinheiros serão 

evitados transtornos. De nada adianta o CEM ter 10 barcos e apenas quatro marinheiros, que 

só podem operar os barcos no máximo 8 horas por dia. Note-se que, tendo professores 

habilitação da Capitania, adequada à condução de barcos, estes têm sido também escalados 

para as coletas, assim como embarcações próprias, sempre que possível, sem receber para tal, 

numa atitude de verdadeira solidariedade e comprometimento com a instituição. 

6) Na coleta de Novembro de 2014, um dos instrumentos falhou, situação não 

incomum na oceanografia física, prejudicando 70% da monografia (disciplina TCC/CGO) de 

um aluno que foi informado, na sequência, que não defendendo até final de 2015, seria 

jubilado. Aluno este que quase todos os laboratórios do CEM tem usado e abusado como 

técnico nas suas próprias coletas, sem custos. Planejei, com mais de dois meses de 

antecedência (registrado no SICONF) uma nova saída para o mês de fevereiro/15 num 

período sem reservas feitas, apenas informado do problema no retorno da aula de campo de 

Novembro, a que foi cancelada, dados os conflitos criados por quem foi reservar barco depois 

de mim, e que acabou realizada não da maneira mais adequada apenas em junho. 

7) Finalmente, gostaria de lembrar aos colegas um pedido feito em plenária há quase 

dois anos, quando o crescimento potencial do grupo de membros do CEM estava sendo 

confirmado com as primeiras novas contratações: ao crescer o número de pessoas, as 

considerações a serem realizadas em Plenária deveriam ser feitas com parcimônia, evitando 

ao máximo adjetivações desnecessárias e dizeres do tipo “pedidos esdrúxulos”, “falta de 

critério”, “atitude pouco solidária”, etc. Especialmente se forem feitas acima de fatos 

distorcidos, inverdades e falácias. Lamento ter sido obrigado a me apartar dessa parcimônia, 

mas não podia deixar que erros graves, perpetuados por escrito na ata, permanecessem sem 

resposta detalhada e igualmente registrada em ata. 

8) Espero que como “o diretor explicou que em breve será apresentado um relatório 

com normas e critérios para uso da frota do CEM”, tendo pedido “ao Prof. Lamour que 

apresse a apresentação desse documento”, este venha a ser discutido abertamente, incluindo e 

atendendo as necessidades específicas da cada área, com um reparto justo dos tempos e 

recursos. Em quanto isso, o anterior regimento e seus ajustes, acredito, devem continuar 

sendo cumpridos, que é o que venho fazendo.  

 

As frases entre aspas são citações textuais a trechos da ata da plenária de 06/05/15. 

Obrigado e desculpas por ter tido que tomar este tempo de vocês, mas não tive outra opção. 

 

8º item da pauta: Afastamentos: O Prof. Dr. Carlos Alberto Borzone solicitou afastamento 

para o período de 28 de agosto de 2015, a fim de participar de banca de defesa de mestrado 

na Universidade Estadual de Campinas no programa de pós graduação em biologia animal, O 

Prof. Dr. Rodolfo Petersen solicitou afastamento para o período de 27 de agosto a 01 de 

setembro de 2015, a fim de participar de banca de doutorado, reunião de trabalho e orientação 

de aluno na Universidade Federal de Santa Catarina e Piscicultura Panamá em Florianópolis, 

A Profa. Dra. Luciene Lima solicitou afastamento para o período de 12 a 16 de outubro de 



2015, a fim de participar da V Conferencia Latinoamericana Sobre el Cultivo de Peces 

Nativos e IV Congresso Nacional de Acuicultura em Lima, Peru, O Prof. Dr. Cesar de Castro 

Martins solicitou afastamento para o período de 24 a 28 de agosto de 2015, a fim de 

participar do Congresso Dioxin 2015, A Profa. Dra. Lillian M. de Mello solicitou 

afastamento para o período de 17 a 23 de outubro de 2015, a fim de participar do XVI 

Colacmar, Santa Marta, Colômbia; O Prof. Dr. Armando Heilmann solicitou afastamento 

para o período de 28 a 02 de outubro de 2015, a fim de participar do Simpósio Internacional 

de Proteção contra Descargas Atmosféricas; o Prof. Dr. Francisco José Lagreze Squella 

solicitou afastamento para o período de 24 de agosto de 2015, a fim de participar de banca de 

defesa de doutorado; o Prof. Dr. Maurício Noernberg solicitou afastamento para o período de 

11 e 12 de agosto de 2015, a fim de participar de Workshop Monitoramento Ambiental em 

Parques Aquícolas - MPA – Brasília e 25 de agosto de 2015 para participar de Banca de 

Mestrado INPE - São José dos Campos; A profa. Renata Hanae Nagai solicitou afastamento 

para o período de 14 a 21 de setembro de 2015 para reunião de projeto no Instituto 

Oceanográfico, USP São Paulo; o Prof. Dr. Eduardo Marone solicitou afastamento para o 

período de 30 de novembro a 04 de dezembro de 2015 para reuniões de trabalho na 

ROSTLAC-UNESCO e na UBA, em Montevideo/Uruguai e Buenos Aires/Argentina para 

organização de cursos de Treinamento; o Prof. Dr. Paulo Lana solicitou afastamento para o 

período de 26 a 28 de agosto de 2015 para participar de banca de professor titular na UFPA 

em Bragança/Pará. Aprovados por unanimidade. 

 

E nada mais havendo a tratar, o senhor diretor deu por encerrada a reunião, da qual eu, 

Fabiano Bendhack, Vice diretor do CEM, lavrei a presente ata. 
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