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ATA DA DÉCIMA PRIMEIRA REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CENTRO 

DE ESTUDOS DO MAR, REALIZADA NO DIA 02 DE DEZEMBRO DE 2015 

 

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

do CEM, foi realizada a décima primeira 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, MSc. Allysson Gomes Dutra, Dr. 

Armando Heilmann, Dr. Carlos Adalberto Schnaider Batista, Dr. Carlos Alberto Borzone, Dr. 

Carlos Eduardo Belz, Dr. Carlos Eduardo Rossigali, Dr. Carlos Roberto Soares, Dr. César 

Aparecido da Silva, Dr. César de Castro Martins, MSc. Cintia Miua Maruyama, Dr. Daniel 

Hauer Queiroz Telles,  Dr. Eduardo Tadeu Bacalhau, Drª. Eliane do Rocio Comparin, MSc. 

Elisangela do Prado Oliveira, Drª Elisabete Yukiko N. Bavastri, Dr. Emir Baude, Drª. Érica 

Alves Gonzalez Vidal,  Dr. Fabiano Bendhack, Dr. Fernando Araújo Borges, Dr. Guilherme 

Sippel Machado, Drª. Hedda Elisabeth Kolm, Dr. Henry Louis Spach, Dr. José Guilherme 

Bersano Filho, Dr. Leonardo Sandrini Neto, Drª. Lilian Medeiros de Mello, Drª. Luciene 

Correa Lima, Dr. Luiz Laureno Mafra Jr., Dr.  Marcelo Renato Lamour, Dr. Maikon Di 

Domênico, Drª. Morgana Vaz da Silva, Dr. Paulo da Cunha Lana, Dr. Pedro Toledo Netto, Drª. 

Renata Hanae Nagai, Dr. Rodrigo Pereira Medeiros, Dr. Rodolfo Luis Peteresen, Drª. Silvia 

Pedroso Melegari, Dr. Talal Suleiman Mahmoud e Dr. Ubiratã de Assis Teixeira da Silva. 

Também estavam presentes: o representante dos técnicos administrativos Renato Fernandez 

Amaral de Lima,  os representantes discentes: Maria Carolina Sturmer pela Engenharia 

Ambiental, Mariana Roiek Moreira e Caio Minei, pela Oceanografia, além da convidada Profª. 

Drª. Theresinha Monteiro Absher. Justificaram ausência os docentes: Dr. Marcelo Sandin 

Dourado e Drª. Naina Pierri Estades.  Pauta: 1)Apresentação do projeto de pesquisa: 

“Contaminantes orgânicos emergentes no Complexo Estuarino de Paranaguá e Baía de 

Guaratuba: ocorrência, dispersão ambiental e efeitos ecotoxicológicos”, autor Prof. Dr. Pedro 

Toledo Netto; 2)Apresentação de curso de extensão: “Informática básica para a Terceira Idade” 

Pedro Toledo Netto; 3)Propostas de disciplinas para os cursos de graduação e pós-graduação 

do CEM, pelo Prof. Pedro Toledo; 4) Solicitação de reabertura de concurso público para 

professor na área de Engenharia Ambiental, com alteração de exigência de título para 

mestrado; 5) Apresentação de projeto de pesquisa: “Mitigação sobre a coleta de esgoto da rede 

pública entre os municípios de Matinhos e Pontal do Paraná”, autora: Elizabete Yukiko 

Nakanishi Bavastri; 6)Posição do CEM na campanha “Todos Juntos a Contra a Corrupção - 

#Corrupção Não”; 7)Definição de comissão para estudar e apresentar uma edição revisada do 

Regimento do CEM; 8)Aprovação de resultado de estágio probatório de docente; 9)Inclusão 

de nomes para banca de concurso; 10)Afastamentos e 11)Assuntos diversos.......................... 

O Diretor deu início à plenária cumprimentando a todos e deu boas-vindas à Profª. Silvia 

Melegari, que entrou em exercício ontem e ao Prof. Leonardo Sandrini Neto, que entrou em 

exercício no mês passado. A seguir deu início aos itens da pauta: 

 

1º item da pauta: Apresentação do projeto de pesquisa: “Contaminantes orgânicos emergentes 

no Complexo Estuarino de Paranaguá e Baía de Guaratuba: ocorrência, dispersão ambiental e 
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efeitos ecotoxicológicos”, autor Prof. Dr. Pedro Toledo Netto. O professor apresentou seu 

projeto, que foi aprovado por unanimidade................................................................................. 

 

2º item da pauta: Apresentação de curso de extensão: “Informática básica para a Terceira 

Idade” do Prof. Dr.  Pedro Toledo Netto. O mesmo apresentou sua proposta de curso de 

extensão, informando que a intenção é promover a inclusão digital desta população e também 

cumprir a função social da universidade. A Profª. Lilian cumprimentou a iniciativa e sugeriu 

que se pense num curso similar a ser oferecido à nossa comunidade interna, especificamente 

aos nossos funcionários terceirizados; curso aprovado por unanimidade................................... 

 

3º item da pauta: Propostas de disciplinas para os cursos de graduação e pós-graduação do 

CEM, pelo Prof. Pedro Toledo. O diretor solicitou que primeiro as disciplinas sejam 

encaminhadas e aprovadas pelos colegiados dos cursos, para depois enviar à plenária.  

 

4º item da pauta: Solicitação de reabertura de concurso público para professor na área de 

Engenharia Ambiental, com alteração de exigência de título para mestrado, uma vez que no 

Edital Nº. 424/PROGEPE, que teve inscrições encerradas em 17/11/15, não contou com a  

inscrição de nenhum candidato. Após discussões, foi realizada uma votação para decidir se 

haveria alteração da titulação mínima exigida, ou seria mantida a exigência do doutorado. 1ª 

Opção: manter a exigência o edital como estava, alterando apenas a titulação mínima para 

mestre e 2ª Opção: abrir para todas as engenharias, e não apenas a ambiental, mantendo o 

doutorado nas mesmas áreas que já estavam previstas no edital anterior, alterando também o 

programa, a fim de inserir uma exigência maior em projetos. O resultado foram dezoito votos 

para a 1ª, dezoito votos para a 2ª e quatro abstenções. O diretor exerceu seu voto de minerva, 

decidindo pela 1ª opção, uma vez que foi o voto do coordenador do curso, que é o diretamente 

interessado. Resultado aprovado.............................................................................. 

................ 

 

5º item da pauta: Apresentação de projeto de pesquisa: “Mitigação sobre a coleta de esgoto 

da rede pública entre os municípios de Matinhos e Pontal do Paraná”, autora: Elizabete Yukiko 

Nakanishi Bavastri. A Profª. Drª. Elizabete Yukiko Nakanishi Bavastri apresentou a proposta 

de projeto de pesquisa, e explicou que o mesmo contará com a participação dos seguintes 

colaboradores: Prof. Dr. Alexandre Bernardino Lopes (UNIPAMPA), Prof. Dr. Gihad 

Mohamad (UFSM), Prof. Dr. Cristiano Poleto (UFRGS), Prof. Dr. Wllington Mazer 

(UTFPR/Curitiba) e Prof. Dr. Fernando Oliveira de Andrade (UTFPR/Curitiba). Destacou 

ainda que o objetivo geral será: avaliar as condições atuais das redes de esgotos entre os 

municípios de Matinhos e Pontal do Paraná, com a finalidade de verificar os impactos 

ambientais à população afetada localmente; aprovada por unanimidade................................ 

 

6º item da pauta: Posição do CEM na campanha “Todos Juntos a Contra a Corrupção - 

#Corrupção Não”. O diretor explicou que recebeu da Promotora de Justiça, Drª. Priscila da 

mata Cavalcante, que é a Coordenadora Regional da Bacia Litorânea um e_mail solicitando a 

contribuição do CEM no apoio institucional ao Projeto Corrupção Não – 10 Medidas de 

Combate à Corrupção do Ministério Público Federal. Colocada em votação, a proposta teve 36 

(trinta e seis) votos a favor, 3 (três) contrários e 2 (duas) abstenções.  
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7º item da pauta: Definição de comissão para estudar e apresentar uma edição revisada do 

Regimento do CEM. O diretor solicitou que o Prof. Daniel Teles, vice-diretor, fizesse uma 

explanação. Este explicou que é importante entender a situação do CEM num cenário geral, 

quanto a pretensão de alterarmos nossa condição de atual órgão suplementar vinculado ao CT, 

para setor, porém sem esquecer que esta é uma condição que necessita diversos trâmites e que 

neste momento é urgente a necessidade de uma revisão do atual Regimento do CEM. Falou 

que reuniões foram realizadas nestes últimos 60 dias com a intenção de se elaborar uma 

proposta preliminar para melhor atender nossa realidade atual. Outra consideração levantada 

por ele é a intenção de propormos a criação de um setor. Para ele, na UFPR é uma situação 

bem vista, no Setor de Ciências da Terra nem tanto, quanto ao pensamento de nossa 

comunidade interna ainda é uma incógnita e antes de qualquer iniciativa, necessário se faz 

conhecer o que pensamos aqui quanto a essa proposta. O Prof. Daniel destacou a importância 

de buscarmos o apoio dos demais conselheiros do CT, uma vez que temos grande 

representação, porém é importante que outros departamentos apoiem essa ideia. Lembrando 

que são necessárias algumas etapas, entre elas a aprovação junto ao Conselho Setorial, para 

depois se enviar aos conselhos superiores, como bem lembrou a Profª. Lilian Mello. A Profª. 

Érica falou da importância de se conhecer os procedimentos corretos e cumpri-los, a fim de 

obtermos sucesso, ela também falou que acreditava que a maior parte de nossa comunidade é 

favorável a esta mudança. A aluna Maria Sturmer perguntou o que é necessário que os alunos 

façam para contribuir com tal proposta, pois ela destacou que será muito bom para o futuro do 

CEM essa alteração. O Prof. Henry falou que os conflitos dinâmicos dos diversos cursos do 

CEM, bem como a necessidade de se avaliar as questões estruturais não serão resolvidos com 

um novo regimento. Falou do cuidado que se deve tomar com as relações políticas, sendo 

necessária uma ampla discussão interna. O Prof. Rodrigo falou da necessidade de se estabelecer 

uma agenda para o planejamento estratégico, onde deve-se discutir e planejar o que somos, o 

que queremos e para onde vamos. Pediu ele que seja feita uma agenda oficial, com convocação 

dos participantes pela direção do CEM. O vice-diretor sugeriu a indicação de uma semana no 

1º semestre de 2016, preferencialmente uma semana antes do início das aulas. Destacou porém, 

que só teremos sucesso se houver compromisso e participação de todos. A seguir foi formada 

a comissão composta pelos professores: Dr. Daniel Hauer  Q. Telles, Dª. Lilian Medeiros de 

Mello, Drª. Luciene Corrêa Lima, Drª. Eliane do Rocio Comparin, Dr. Carlos Adalberto S. 

Batista, Dr. Talal S. Mahamoud, bem como serão convidados representantes dos técnicos 

administrativos e discentes. Esta ficará responsável pela organização das discussões, bem como 

apresentará estratégias  para apresentação das propostas de alteração do regimento do CEM; 

aprovado por unanimidade........................................................................................................... 

 

8º item da pauta: Aprovação de resultado de estágio probatório de docente. Foi apresentado 

o resultado da 1ª avaliação de estágio probatório da Profª. Drª. Eliane do Rocio Alberti 

Comparin, o qual teve por comissão os professores: Dr. Fabiano Bendhack, Drª. Lilian 

Medeiros de Mello e Dr. Ernesto Jacob Keim. O resultado apurado foi um total de 100 (cem) 

pontos, resultado este aprovado por unanimidade da plenária.................................................... 

  

9º item da pauta: Inclusão de nomes para banca de concurso. Foram sugeridos os nomes dos 

professores: Dr. Fabio Alliguieri dos S. Silva (IFPR) E Dr. José Carlos Coninck (UTFPR), para 

comporem a banca avaliadora no concurso Público de Provas e Títulos para Provimento da 
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Carreira de Magistério Superior na Classe de Professor Adjunto A, Área de Conhecimento: 

Matemática; aprovado por unanimidade.  

 

10º item da pauta: Afastamentos.  Os professores, Dr. Rodolfo Luis Petersen e Fr. Francisco 

José Lagreze Squela solicitaram afastamentos para participarem de uma missão técnica em 

Santa Catarina., com a intenção de realizarem uma prospecção técnica da realidade dos parques 

aquícolas de cultivo de moluscos, incluindo visitas técnicas a produtores e instituições de 

ensino e extensão: de 26 a 28 de janeiro: Visitas in loco aos novos parques aquícolas da região 

de Florianópolis para verificar a forma e tipo de balizamento. Visita a produtores e verificar in 

loco manejo após a despesca. Visita na Unidade de reprodutores de C gazar na região de 

Sambaqui baixo controle técnico da UFSC  e nos dias 3 - 4 - e 5 de fevereiro: Visitas aos 

parques aquícolas do norte do estado, com ênfase a Porto Bello, Penha e São Francisco do Sul. 

O Prof. Rodolfo, também realizará um mini estagio de 2 dias para verificar o manejo da 

estrutura de tanques redes para Piscicultura Marinha localizada na Penha (UNIVALI); 

aprovados por unanimidade. O afastamento para doutorado, pleiteado pela Profª. Drª. Cintia 

Miua Maruyama será tratado em plenária extraordinária específica, após elaboração de parecer 

que será relatado pelos professores Drª. Elizabete Yukiko N. Bavastri e Dr. José Guilherme 

Bersano Filho; aprovado por unanimidade.................................................................................  
 

11º item da pauta: Assuntos diversos. Nada foi discutido neste item........................................ 

...................................................................................................................................................... 

 

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. 

 


