
 
   

EXTRATO DE ATA DA REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CENTRO DE 

ESTUDOS DO MAR, REALIZADA NO DIA 17 DE JUNHO DE 2015 

 

Aos dezessete dias do mês de junho 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. Alexandre S. Garcia, Dr. Allysson Gomes Dutra, Dr. Armando Heilmann, Dr. 

Carlos Adalberto Schnaider Batista, Dr. Carlos Alberto Borzone, Dr. Carlos Eduardo Belz, Dr. 

Carlos Eduardo Rossigali,, Dr. César de Castro Martins, Prof. Cesar Silva, Prof. Daniel Telles, 

Prof. Eduardo Marone, Drª. Eliane do Rocio Alberti Comparin, Dr. Emir Baude, Dr. Ernesto 

Jacob Keim, Dr. Fabiano Bendhack, Dr. Francisco José Lagreze Squella, Dr. Guilherme Sippel 

Machado, Drª. Hedda Elisabeth Kolm, 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, Dr. Rodrigo Pereira Medeiros e Dr. Ubiratã de Assis da Silva. Também estavam 

presentes: o Prof. Substituto André Cattani, o representante dos técnicos administrativos Izis 

G. Bail, o representante da biblioteca Bruno Costelini. As representantes discentes: Amanda 

Albano Alves pela Maris Empresa Júnior e Iully Ferreto e Ana Claudia O. de Almeida, pelo 

centro acadêmico do Curso de Oceanografia. Além desses, estavam presentes como ouvintes 

Drª. Theresinha Monteiro Absher. Pauta: 1)Homologação dos resultados dos concursos; 

2)Redistribuição do Prof. Alexandre B. Lopes; 3)Convênio com a Univ. Nacional da Costa 

Rica; 4)Prorrogação afastamentos Prof. José Guilherme Bersano Filho e Profa Érica Alves G. 

Vidal; 5) Reforma Curricular Oceanografia; 6) Projeto Extensão Prof. Guilherme Machado; 7) 

Representação CPA; 8) Criação Laboratório Educação e Fenomenologia LABeduFEN;9) 

Novos projetos C.A. Oceanografia; 10) proposta ação docente Prof. Allysson Dutra; 11) 

Desafio SEBRAE; 12) Afastamentos; 13) Assuntos diversos. Inclusão de pauta: 14) Resultado 

da eleição de Coordenador e Vice coordenador do curso de Engenharia Ambiental e Sanitária; 

15) Proposta de curso de extensão do Prof. Dr. Marcelo Renato Lamour; 16) Representação no 

Comitê de Extensão...................................................................................................................... 

1º item da pauta: Homologação dos resultados dos concursos para professor. Edital 125/15. 

Área de Conhecimento: TOPOGRAFIA. O diretor fez a leitura da ata de divulgação dos 

resultados e informou que não houve candidato aprovado; resultado aprovado por 

unanimidade; Edital 125/15. Área de Conhecimento: EXPRESSÃO GRÁFICA: Após o final 

do certame, foi considerada aprovado em primeiro lugar a candidata Cintia Miua Maruyama, 

com nota 9,14 (nove vírgula quatorze) e em segundo lugar a canditada Liliana Junkes Serenato; 

resultado aprovado por unanimidade; Edital 125/15. Área de Conhecimento: CALCULO E 

ALGEBRA LINEAR: Após o final do certame, foi considerada aprovado o candidato Fernando 

Araujo Borges, com nota 8,58 (oito vírgula cinquenta e oito); resultado aprovado por 

unanimidade. 2º item da pauta: Redistribuição do Prof. Alexandre B. Lopes. O diretor 

apresentou a solicitação de redistribuição solicitada pelo Prof. Dr. Alexandre Bernardino Lopes 

e explicou que havia indicado uma comissão responsável para discutir sobre o tema, a qual foi 

formada pelos professores: Prof. Cesar Silva, Prof. Carlos Eduardo Rossigali, Prof. Eduardo 

Marone que manifestou-se favorável ao pedido. Sendo assim, foi aprovada a solicitação de 

redistribuição docente do Prof. Dr. Alexandre Bernardino Lopes por unanimidade. 3º item da 

pauta: Convênio Universidade da Costa Rica. O Professor Eduardo Marone propõe a 

realização de convênio entre o Internacional Ocean Institute da Costa Rica e a UFPR para a 
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realização de intercâmbios estudantis, visitas técnicas, ressalta que o referido instituto é sede 

do grupo de monitoramento oceanográfico e física dinâmica, o convênio não prevê 

envolvimento de recursos, aprovado por unanimidade. 4º item da pauta: Prorrogação de 

afastamento. A Profa. Dra. Érica solicitou prorrogação de 39 dias de seu afastamento, de 11 de 

agosto de 2015 a 18 de setembro de 2015 para pós-doutoramento no exterior a fim de concluir 

seus trabalhos científicos. A mesma informou que seus encargos didáticos continuarão 

assumidos pela Profa. Dra. Hedda E. Kolm; aprovado pela maioria com duas abstenções. O 

Prof. Dr. José Guilherme Bersano solicitou prorrogação de 39 dias de seu afastamento, de 11 

de agosto de 2015 a 18 de setembro de 2015 para pós-doutoramento no exterior a fim de 

concluir seus trabalhos científicos. O mesmo informou que seus encargos didáticos continuarão 

assumidos pelo Prof. Dr. Carlos Alberto Borzone; aprovado pela maioria, com uma abstenção 

e um voto contrário. Em decorrência do pedido de prorrogação de afastamento para pós-

doutoramento no exterior, do Prof. Dr. José Guilherme Bersano, se faz necessária a 

prorrogação do contrato de Professor substituto do Prof. André Cattani; aprovado por 

unanimidade. 5º item da pauta: Reforma Curricular Oceanografia; O diretor passou a palavra 

ao Coordenador do Curso de Oceanografia, Prof. Dr. Carlos Borzone, o qual apresentou a 

distribuição das cargas horárias para a integralização curricular e justificativas da reforma 

curricular, sendo: a necessidade de integração com os novos cursos criados no CEM, 

adequação da carga horária conforme recomendações do Conselho Nacional de Educação – 

CNE/MEC e da UFPR. Aprovado por unanimidade. 6º item da pauta: Projeto de Extensão do 

Professor Guilherme Machado; O Prof. Dr. Guilherme Machado propõe como coordenador e 

o Prof. Dr. Ernesto Jacob Keim como vice-coordenador o projeto de extensão intitulado 

“Química Verde e Sustentabilidade: contribuindo com a conscientização ambiental em Pontal 

do Paraná” que visa orientar a comunidade local para a reciclagem do óleo de cozinha com a 

realização de cursos e em parceira com associação de moradores. Aprovado por unanimidade. 

7º item da pauta: Representação na CPA; apresentada a manifestação de interesse de 

continuidade da Dra. Sibele Trevisan Disaró na representação do CEM na Comissão Própria 

de Avaliação. Aprovado por unanimidade. 8º item da pauta: Criação do Laboratório de 

Educação e Fenomenologia (LABEDUFEM), o Professor Dr. Ernesto Jacob Keim propõe a 

criação deste laboratório sob sua coordenação. Aprovado por unanimidade. 9º item da pauta:  

Novos projetos do Centro Acadêmico de Oceanografia; os representantes discentes Amanda 

Albano Alves, Iully Ferreto e Ana Claudia O. de Almeida comunicam a iniciativa de realização 

das seguintes atividades: Mutirão para revitalização do CEM, participação do Projeto 

TerraCyber incluindo o Centro Acadêmico como ponto de coleta de embalagens descartadas, 

ainda comunicaram que a página oficial do Centro Acadêmico no Facebook terá moderação e 

não serão aceitos anúncios comerciais externos, comunicam e convidam para participar da 

Festa Junina que ocorrerá em 19/06/2015. 10º item da pauta: Apresentação da proposta de 

ação docente do Prof. Allyson Dutra, aprovada por unanimidade; 11º item da pauta: Desafio 

Sebrae: O Prof. César Silva relatou sobre a reunião com o SEBRAE em Paranaguá e sobre o 

Desafio Sebrae que ocorrerá entre estudantes de universidades. Ficou agendada para o dia 

12/08 reuniões com a comunidade discente para detalhar como este evento ocorrerá; 12º item 

da pauta: Afastamentos; O Prof. Dr. Alexandre Sachsida Garcia solicitou afastamento para 

o período de 14 a 27 de julho de 2015, a fim de participar de reunião de trabalho na 

Universidade Federal de Santa Catarina. O mesmo informou que seus encargos didáticos no 

período serão assumidos pelo Prof. Dr. Carlos Alberto Borzone; aprovado por unanimidade. A 

Prof. Drª. Hedda Elisabeth Kolm solicitou afastamento para o período de 24 a 29 de julho de 

2015, a fim de participar de reunião de trabalho na Universidade Federal do Rio Grande do 

Sul, informou que seus encargos didáticos no período serão assumidos pelo Prof. Dr. Carlos 

Alberto Borzone; aprovado por unanimidade. O Prof. Dr. César de Castro Martins solicitou 

afastamento para o período de 4 a 7 de julho de 2015, a fim de participar de reunião de trabalho 

na Universidade Federal de Santa Catarina. O mesmo informou que seus encargos didáticos no 

período serão assumidos pelo Prof. Dr. Carlos Alberto Borzone; O Prof. Dr. Rodrigo Pereira 

Medeiros solicitou afastamento para o período de 22 a 26 de julho de 2015, a fim de participar 



da Implementação do Programa SocMon Brasil na ApA do Anhatomirim em Governador 

Celso Ramos- SC- Brasil, aprovado por unanimidade. 13º item da pauta: Assuntos diversos; 

14º item da pauta: Resultado da eleição de Coordenador e Vice coordenador do curso de 

Engenharia Ambiental e Sanitária. O diretor leu a ata com o seguinte resultado para eleição da 

coordenação do curso de Engenharia Ambiental e Sanitária “Após o transcurso do pleito, que 

se realizou no horário das 9:00hrs às 16:00hrs, foi encerrada a votação e as 16:30 horas foi 

providenciada a aferição e apuração dos votos, Após o transcurso do pleito, que se realizou no 

horário das 11:00hrs às 18:00hrs, foi encerrada a votação e as 18:30 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; 01 (um) técnico-administrativo e 16 (dezesseis) alunos. Votaram: 

23 (vinte e cinco) professores; 01(um) servidor, sendo para esse grupo apurado todos votos 

como válidos,  e 13 (treze) alunos, sendo apurados todos eles como votos válidos. Foram 

proclamados eleitos: o Prof. Dr. César Aparecido da Silva, como coordenador e a Profª. Drª. 

Morgana Vaz da Silva, como vice-coordenadora, por meio de um coeficiente ponderado de 

69,187; aprovado por unanimidade; 15º item da pauta: Proposta de curso de extensão do Prof. 

Dr. Marcelo Renato Lamour; O Prof. Dr. Marcelo Lamour propõe como coordenador o Curso 

de Extensão em Formação B.D. e Curso de Extensão em Análises Granulométricas. Aprovado 

por unanimidade.  16º item da pauta: Representação no Comitê de Extensão; o Diretor 

comunica que com o encerramento do mandato de representante de extensão do CEM no Setor 

de Ciências da Terra do Prof. Dr. Carlos Eduardo Belz se faz necessário a indicação de outro 

representante, quando o Prof. Daniel Telles se propôs a realizar essa representação com o Prof. 

Dr. Ernesto Jacob Keim como suplente. Ainda, por sugestão do Diretor se criou o Comitê de 

Extensão do CEM para melhorar e aumentar os esforços na área de extensão com a seguinte 

composição: Prof. Dr. Carlos Eduardo Belz (coordenador) Prof. Dr. Ernesto Jacob Keim, Prof. 

Daniel Telles, , Prof. Dr. Guilherme Sippel Machado, Prof. Cesar Silva, Prof. Dr. Rodrigo 

Pereira Medeiros. Aprovado por unanimidade. Ainda sobre atividades de extensão foram 

relatadas dificuldade sna tramitação dos processos de extensão a qual aumentará devido a 

fixação de um único período anual para submissão dos mesmos. Decidiu-se por redigir uma 

carta à PROEC solicitando a simplificação no processo de submissão de projetos de extensão. 

Aprovado 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. 

Avenida Beira Mar s/n - Caixa Postal: 61 - Pontal do Paraná - PR - 83255-976 
Tel: 41 3511-8600 - Fax: 41 3511-8648 www.cem.ufpr.br    

direcaocem@ufpr.br 


