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ATA DA REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CENTRO DE ESTUDOS DO MAR,
REALIZADA NO DIA 12 DE FEVEREIRO DE 2015
Aos doze dias do mês de fevereiro de dois mil e quinze, às 16:00 hrs (dezesseis 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 S. 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, Drª.
Hedda Elisabeth Kolm, Drª. Lilian Medeiros de Mello, Drª. Luciene Correa Lima, Dr. Luiz
Laureno Mafra Jr, Dr. Marcelo Sandin Dourado, Dr. Paulo da Cunha Lana, Dr. Rodolfo Luis
Petersen, Dr. Rodrigo Pereira Medeiros e Dr. Ubiratã de Assis Teixeira da Silva. Também
estavam presentes os representantes dos alunos do Curso de Oceanografia Ligia Luz e Fabíola
Kaviatkoski, bem como a representante da Maris Empresa Júnior: Aline Yukikp Harada, assim
como as representantes do Curso de Aquicultura Jackelenn Gasparetto e Daniele Peres.
Justificaram a ausência os Professores Doutores: Eduardo Marone, Ernesto Jacob Keim e
Henry Louis Spach. Pauta: 1)Aprovação de resultado de concurso público para professor;
2)Aprovação de resultado de teste seletivo para contratação de professor substituto; 3)Próxima
gestão do curso de graduação em oceanografia do CEM; 4)Indicação de representantes do
CEM para compor o Conselho gestor da Estação Ecológica de Guaraqueçaba; 5)Indicação de
membros para composição de Comissão Especial para defesa de memorial; 6)Afastamentos;
7)Assuntos diversos. Dando início à reunião, o diretor abordou o 1º item da pauta: Aprovação
de resultado de concurso público para professor e leu a ata do resultado final do Concurso
público para Professor, na área de conhecimento: Engenharia Civil, onde o único candidato
inscrito, Carlos Eduardo Rossigali, foi declarado aprovado em primeiro lugar com média
final de 8,90 (oito pontos e noventa centésimos); aprovado por unanimidade. Ao passar para o
2º item: Aprovação de resultado de teste seletivo para contratação de professor substituto, O
diretor fez a leitura da ata de parecer conclusivo do teste seletivo para contratação de professor
substituto em Oceanografia Biológica, matéria específica: Planejamento Amostral, onde a
Comissão Avaliadora emitiu parecer constando que o candidato Leonardo Sandrini Neto,
com média final de 9,0 (nove) pontos, foi aprovado em primeiro lugar. A candidata inscrita
Fernanda Maria de Souza, que participou do certame, não foi habilitada na prova de análise de
currículo; aprovado por unanimidade. Ao abordar o item 3º da pauta, o diretor solicitou que a
Profª. Luciene explicasse. A mesma informou que desde que assumiu aquela coordenação, já
havia deixado claro que o faria por um período de um ano e que este prazo se extingue em abril
deste ano, sendo necessário um novo processo eleitoral para assumir a CGO. Tal processo será
iniciado em março de 2015, a fim de dar tempo de se realizar os trâmites até 07 de abril, quando
as atuais coordenadoras pretendem deixar o cargo. A seguir, o diretor abordou o item 4º da
pauta: Indicação de representantes do CEM para compor o Conselho gestor da Estação
Ecológica de Guaraqueçaba. Foi indicado o Prof. Dr. Rodrigo Pereira Medeiros como titular e
se aguardará que algum interessado se pronuncie para assumir a suplência; aprovado por
unanimidade. Ao passar ao item 5º da pauta: Indicação de membros para composição de
Comissão Especial para defesa de memorial, o diretor explicou que a Profª. Drª. Hedda
Elisabeth Kolm solicitou progressão funcional para a classe de Professor Titular e para fins de
defesa do memorial da mesma foi indicada a Comissão Especial formada pelos Professores
Doutores: UFPR: Rodolfo Angulo – titular; Paulo de Tarso da Cunha Chaves – suplente;
EXTERNOS: Edna Hardoim Lopes, Leda Cristina Mendonça Hagler e Waldemiro Gremski -
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titulares; Flávio Alterthum – suplente. Bem como também foram informados os nomes abaixo
como demais alternativas: Donizeti Antonio Giusti, Paulo da Cunha Lana, Paulo César Oliveira
Vergne de Abreu e Gilberto Cezar Pavanelli; nomes indicados aprovados por unanimidade da
plenária. Na sequência se abordou o item 6º da pauta: Afastamentos. O Prof. Dr. Eduardo
Marone solicitou afastamento para o período de 28 de março a 03 de maio de 2015, a fim de
realizar visita técnica dentro do convênio UFPR-INOGS, em Trieste, Itália e participação como
co-organizador e palestrante da EGU General Assembly, em Viena, Austria. O mesmo
informou que quem assumirá seus encargos didáticos durante este período será o Prof. Dr.
Mauricio Almeida Noernberg; aprovado por unanimidade. A Drª. Camila Domit, bióloga chefe
do Laboratório de Ecologia e Conservação, solicitou afastamento para o período de 17 a 28 de
abril de 2015, a fim de participar do 35º Simpósio Internacional de Biologia e Conservação de
Tartarugas Marinhas; e Retomala – Reunião da América Latina – 21ª, em Dalaman, Turquia.
A mesma apresentará projetos e resumos já aprovados, bem como participará da organização
do evento para a América Latina; aprovado por unanimidade. O Prof. Dr. Rodolfo Luis
Petersen, solicitou afastamento para o período de 19 a 26 de abril de 2015, a fim de participar
do IV Simpósio Argentino de Ictiologia, em Mar Del Plata, Argentina. O Prof. Rodrigo
comunicou afastamento nos dias: de 11 a 15, e dias 19 e 20 de março de 2015 para realização
de atividades em Itajaí/SC. O Prof. Carlos Borzone comunicou afastamento nos dias 26 e 27
de março de 2015, para participação em banca de defesa, em Aracaju. O Prof. César comunicou
que estará na Bahia, nos dias 31 de março e 01 de abril, a fim de participar de atividades na
UFBA. Ao abordar o 7º e último item da pauta: assuntos diversos, o diretor explicou que o
Chefe da Centran CEM divulgou um informativo, que foi lido a todos: Em virtude das
limitações de motoristas e marinheiros frente ao crescimento do CEM - visto que o volume de
usuários aumentará e o numero de prestadores de serviço não - a administração pede maior
conscientização dos usuários em relação aos cancelamentos de saídas de campo, os quais tem
ocorrido com grande frequência, nem sempre devido a fatores climáticos, sem que ocorra o
devido cancelamento junto à equipe da Centran. Por esta razão o condutor acaba ficando à
disposição do solicitante, não podendo ser liberado para o atendimento de outros usuários que
não conseguiram agendamento prévio dos serviços. O efeito mais direto deste comportamento
é a existência de motoristas e marinheiros ociosos no CEM enquanto usuários que poderiam
ser atendidos são prejudicados. O que recomendamos é que os cancelamentos sejam
informados até às 14hs do dia anterior à saída, salvo em casos de mudança climáticas. Isto,
acima de tudo, otimiza os trabalhos da Centran, possibilitando um maior volume de
atendimentos, o que favorece toda a comunidade do CEM. O diretor também explicou que o
Prof. Tibiriça mais uma vez manifestou interesse em vir para o CEM, pois entende que poderá
colaborar com as engenharias e com o curso de ciências exatas, o que deverá mais uma vez ser
analisado com cuidado. O Prof. Noernberg traçou um panorama geral da situação dos cursos
de engenharia, para que todos tomem conhecimento das últimas decisões: a locação de imóvel
para tal se tornou inviável, o que fez com que a administração buscasse novas alternativas para
iniciar o curso. Sendo assim, foi solicitado o empréstimo da sede do parque do Perequê junto
a prefeitura, para que neste primeiro semestre sejam ministradas as aulas de engenharia civil.
Porém, para o segundo semestre isso não mais será possível, visto a prefeitura estar
programando reforma do espaço. O mezanino do CAMAR, em Mirassol, deverá passar por
reforma para abrigar salas de aulas para o segundo semestre de 2015. 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.
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