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ATA DA DÉCIMA REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CENTRO DE 

ESTUDOS DO MAR, REALIZADA NO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2015 

 

Aos dez dias do mês de novembro de dois mil e quinze, as 10:00 h (dez horas), na Sala 01 do 

prédio do Balneário Mirassol, foi realizada a décima 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, MSc. Allysson Gomes 

Dutra, Dr. Carlos Adalberto Schnaider Batista, Dr. Carlos Alberto Borzone, Dr. Carlos 

Eduardo Rossigali,, Dr. César Aparecido da Silva, MScª. Cintia Miua Maruyama, Dr. Daniel 

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

Elisangela do Prado Oliveira, Drª Elisabete Yukiko N. Bavastri, Dr. Ernesto Jacob Keim, Dr. 

Fabiano Bendhack, Dr. Fernando Araújo Borges, Dr. Francisco José Lagreze Squela, Dr. 

Guilherme Sippel Machado, Dr. José Guilherme Bersano Filho, Drª. Lilian Medeiros de Mello, 

Drª. Luciene Correa Lima, Dr. Luiz Laureno Mafra Jr., Dr.  Marcelo Renato Lamour, Drª. 

Morgana Vaz da Silva., Dr. Pedro Toledo Netto, Drª. Renata Hanae Nagai, 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 e a representante 

discente: Maria Carolina Sturmer pela Engenharia Ambiental. Justificaram ausência os 

docentes: Dr. Armando Heilmann, Dr. César de Castro Martins, Dr. Eduardo Marone, Dr. Emir 

Baude, Dr. Maikon Di Domênico, Drª. Naina Pierri Estades, Dr. Rodolfo Luis Petersen e Dr. 

Rodrigo Pereira Medeiros.  Pauta: 1)Aprovação de que a vaga remanescente do Edital 

440/14,  para nomeação de Silvia Pedroso Melegari, será da Professora Sabrina Borges Lino 

Araújo, Código 928783; 2)Aprovação de projeto de pesquisa, Profª. Cintia;3)Proposta para 

formação dos membros do NDE do curso da engenharia civil (EC); 4)Proposta de adição e 

ajuste curricular para o curso de engenharia civil;5)Proposta de adição curricular para o curso 

de engenharia ambiental; 6)Aprovação de Curso de Extensão para Formação de Professores da 

Rede Municipal de Pontal”; coordenação Profª. Eliane do Rocio; 7)Aprovação de projeto de 

Extensão "Geração de acervo e disseminação de conhecimentos sobre a Ilha do Mel" 

Coordenação: Daniel Telles e Vice Coordenação: Lilian Mello; 8)"Convite para workshop - 

Grupo Ciências e Gestão Ambiental. Lilian Mello; 9)Cursos do CEM que ocuparão o prédio 

do Mirassol e como a estrutura será organizada -  Área útil unitária recomendada para uso em 

sala de aula; 10)Substituição do representante do CEM no grupo de trabalho  no ICMBio e 

apresentação pelo Prof. Borzone de relatório sobre o ocorrido até agora;11)Afastamentos; 

12)Assuntos diversos.................................................................................................................. 

 

O Diretor deu início à plenária cumprimentando a todos e agradecendo aos professores do 

prédio de Mirassol pela ótima recepção para a realização desta plenária. A seguir deu início 

aos itens da pauta: 

 

1º item da pauta: Aprovação de que a vaga remanescente do Edital 440/14,  para nomeação 

de Silvia Pedroso Melegari, será da Professora Sabrina Borges Lino Araújo, Código 928783. 

Tal processo já foi encaminhado à PROGEPE, porém há necessidade de corrigir tal informação 

para dar prosseguimento a contratação da mesma; aprovado por unanimidade........................ 

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



UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 

SETOR DE CIÊNCIAS DA TERRA 

CENTRO DE ESTUDOS DO MAR 

Campus Pontal do Paraná 

  

 Avenida Beira Mar s/n - Caixa Postal: 61            Rua Rio Grande do Norte, nº. 145 

           Balneário Pontal do Sul                    Balneário de Mirassol 

    Pontal do Paraná - PR - 83255-976         Pontal do Paraná - PR - 83255-976 

Tel: 41 3511-8600 - Fax: 41 3511-8648       Tel: 41 3511-2148 - Fax: 41 3511-8648 

www.cem.ufpr.br 

2º item da pauta: Aprovação de projeto de pesquisa, Profª. Cintia. A professora Cintia Miua 

Maruyama apresentou seu projeto intitulado: “ O projeto da paisagem da mobilidade como 

uma das expressões da infraestrutura  verde: o caso de Pontal do Paraná/PR”. A mesma 

explicou que a infraestrutura verde visa a sustentabilidade integrado aos serviços, tais como: 

escoamento, aproveitamento e filtragem da água da chuva. Seu estudo terá enfoque na 

mobilidade e incremento da floresta e vegetação urbana, bem como aao transporte a pé e de 

bicicleta, com verificação da integração de modais como as PRs 407 e 412, bem como com a 

BR  277 e a orla da praia. (A infra-estrutura verde visa a conservação da biodiversidade ao reforçar 

a coerência e resiliência dos ecossistemas, contribuindo simultaneamente para a adaptação às 

alterações climáticas e reduzindo a vulnerabilidade da ocorrência de catástrofes naturais. O conceito 

de infra-estrutura verde também contribui para a criação de uma economia sustentável ao manter os 

serviços dos ecossistemas e ao mitigar os efeitos adversos das infra-estruturas do transporte e energia, 

e do desenvolvimento econômico em geral. Fonte: http://www.greeninfranet.org/index.php?page=o-

que-e-a-infra-estrutura-verde ). Aprovado por unanimidade.......................................................... 

 

3º item da pauta: Proposta para formação dos membros do NDE do curso da engenharia civil 

(EC); A coordenadora do curso, Profª. Drª. Elizabete Yukiko N. Bavastri apresentou os 

membros indicados e aprovados no colegiado do referido curso e são eles, membros efetivos: 

Profª. Drª. Elizabete Yukiko N. Bavastri, Prof. Dr. Carlos Eduardo Rossigali, Prof. Dr. 

Guilherme Sippel Machado, Profª. Drª. Cintia Miua Maruyama, Prof. Dr. Armando Heilmann, 

Prof. Dr. Eduardo Marone, Profª. Drª. Morgana Vaz da Silva. Membros suplentes: Prof. Dr. 

Marcelo Sandin Dourado e Profª. Elisangela do Prado Oliveira; aprovado por 

unanimidade............................................................................................................................... 

 

4º item da pauta: Proposta de adição e ajuste curricular para o curso de engenharia civil. A 

coordenadora do curso, Profª. Drª. Elisabete Yukiko N. Bavastri  apresentou a proposta e 

solicitou a homologação de disciplinas por ADIÇÃO CURRICULAR: Álgebra Linear e 

Geometria Analítica I e II; Calculo I, II e III; Probabilidade e Estatística; Física I e II; Física 

Experimental I e II; Química I; Cálculo Numérico; Topografia I e II e Eletricidade. Aprovação 

de disciplinas optativas para o calendário 2016, por AJUSTE CURRICULAR: DESENHO 

ARQUITETÔNICO (CH: 36h), INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS PREDIAIS (CH: 

54h), INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PREDIAIS (CH: 36h), SEGURANÇA DO TRABALHO 

E GESTÃO AMBIENTAL (CH: 36h) e ÉTICA E EXERCÍCIO PROFISSIONAL NA 

ENGENHARIA (CH: 36h), uma vez que tais propostas já foram aprovados pelo colegiado do 

referido curso aprovado  por unanimidade................ .................................................................. 

 

5º item da pauta: Proposta de adição curricular para o curso de engenharia ambiental; A 

mesma adição de disciplinas sugeridas para a engenharia civil, no item 4º da pauta. Aprovada 

por unanimidade........................................................................................................................... 

 

6º item da pauta: Aprovação de Curso de Extensão para Formação de Professores da Rede 

Municipal de Pontal”; coordenação Profª. Eliane do Rocio. TÍTULO: Educação, meio 

ambiente e cidadania. ÁREA TEMÁTICA: Educação, DATA INÍCIO: 16/02/2016     DATA 

TÉRMINO: 05/07/016, HORA INÍCIO: 14h ,HORA TÉRMINO: 17h30min, PÚBLICO 

ALVO: Professores da rede municipal de Pontal do Paraná, selecionados pela Secretaria de 

Educação. VAGAS DISPONIBILIZADAS: 30,  PERÍODO PARA INSCRIÇÃO: 10/11/15 

http://www.greeninfranet.org/index.php?page=o-que-e-a-infra-estrutura-verde
http://www.greeninfranet.org/index.php?page=o-que-e-a-infra-estrutura-verde
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à 10/12/2015. LOCAL PARA INSCRIÇÃO: Secretaria de Educação de Pontal do Paraná,  

LOCAL DE REALIZAÇÃO: Secretaria de Educação de Pontal do Paraná, 

COORDENADORA: Eliane Alberti    E-mail: eliane.alberti@ufpr.br    Telefone: (41)3511-

2143 (41)9203-0381. RESUMO/PROGRAMAÇÃO: O curso de extensão Educação, meio 

ambiente e cidadania fruto de uma parceria entre o Centro de Estudos do Mar da Universidade 

Federal do Paraná e a Secretaria Municipal de Educação de Pontal do Paraná, pretende oferecer 

formação em serviço aos docentes da rede municipal, por meio de conteúdos que possibilitem 

o reconhecimento e interpretação de questões relacionadas a temática em questão e sua relação 

com a prática docente; Aprovado por unanimidade....................................................................  

 

7º item da pauta: Aprovação de projeto de Extensão "Geração de acervo e disseminação de 

conhecimentos sobre a Ilha do Mel" Coordenação: Daniel Telles e Vice Coordenação: Lilian 

Mello. Os professores/coordenadores explicaram a importância de trabalhar com este que é um 

dos mais importantes pontos de visitação turística do litoral paranaense e que pela proximidade 

permite a realização de um trabalho muito rico e diversificado; aprovado por unanimidade..... 

 

8º item da pauta: "Convite para workshop - Grupo Ciências e Gestão Ambiental. Sob a 

coordenação da Profª. Drª. Lilian Mello. A mesma informou que os professores Daniel Hauer 

e Ernesto Jacob já se manifestaram e convidou aos demais que quiserem participar e colaborar, 

uma vez que este servirá para incentivar a transversalidade, a transdisciplinaridade e a 

integração da comunidade interna e externa do CEM. O workshop será aberto ao público e 

deverá acontecer entre os dias 07 e 11 de dezembro de 2015. Os participantes da plenária 

aplaudiram a iniciativa e agradeceram o convite......................................................................... 

 

9º item da pauta: Cursos do CEM que ocuparão o prédio do Mirassol e como a estrutura será 

organizada -  Área útil unitária recomendada para uso em sala de aula. O diretor falou que o 

assunto é polêmico e que haverá uma reunião com o Prof. Pedro Faggion, Prof. Edelvino e com 

o Sr. Álvaro Pereira no prédio do Mirassol, a fim de conversar com a comunidade local, uma 

vez que já foi feita uma reunião com a direção a fim de transferir as turmas de engenharias para 

aquele prédio, em razão da falta de salas em Pontal do Sul. O Prof. Noernberg também falou 

que eventualmente a UFPR terá carona em licitação de aluguel de contairnes, para uso destes 

para atender as necessidades urgentes. A SUINFRA já informou sobre a construção de duas 

casas no Mirassol para instalação de gabinetes ou mesmo salas de aulas, com posterior 

aproveitamento para acomodar a sede do centro acadêmico e com cobertura entre eles, para 

destino de área de convivência. Informou também, que os procedimentos para construção do 

novo prédio no CEM, com recursos do FINEP, onde estão previstas salas de aulas para o 

retorno das turmas de engenharias aqui para Pontal do Sul. Existe ainda a possibilidade de 

reformas no prédio do CAMAR, para instalação de algumas salas de aula lá. Também continua, 

via negociação política do Reitor da UFPR e a Prefeitura de Pontal do Paraná, o repasse da 

sede do Parque Municipal do Perequê para o CEM, em sua totalidade, a fim de se permitir a 

realização das aulas de desenho técnico, bem como para instalação de gabinetes de professores. 

A secretaria de cursos deverá ser instalada em uma das casas que será construída pela 

SUINFRA em Mirassol. O Prof. Alexandre falou de sua preocupação com a vinda de muitos 

alunos a este prédio, uma vez que a acústica é muito ruim e os ruídos dos corredores são 

ouvidos em sala de aula. A Profª. Lilian sugeriu a confecção de documentos com todas as 

informações sobre as condições do CEM, inclusive com as soluções paliativas que já foram 

mailto:eliane.alberti@ufpr.br
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adotadas, a fim de levar à comunidade universitária da UFPR, passando pelo Conselho Setorial 

e por intermédio de um dossiê bem completo. O Prof. Daniel falou que a situação é crítica e 

que se o planejamento é insuficiente, uma alternativa seria propor o cancelamento de 

vestibulares futuros, a fim de não piorar a situação. A Profª. Elizabete explicou que já informou 

à PROGRAD sobre os problemas existentes aqui em Pontal, inclusive que já foi aventada a 

possiblidade dos alunos de Engenharia Civil solicitarem o cancelamento do calendário do 

curso. Prof. Jacob sugeriu uma reflexão aos professores junto aos seus alunos, com discussões 

em sala, assim como a elaboração de um documento com os problemas atuais, bem como as 

propostas reais para cada curso, com assinatura dos professores e alunos de cada um deles. A 

Profª. Elizabete se ofereceu para compilar todo o material confeccionado. A aluna Maria 

informou que na ocasião da greve, um grupo de alunos do CEM esteve em Curitiba passando 

de sala em sala, falando da situação caótica do CEM, sendo nossa realidade de conhecimento 

da maioria.  

 

10º item da pauta: Substituição do representante do CEM no grupo de trabalho  no ICMBio 

e apresentação pelo Prof. Borzone de relatório sobre o ocorrido até agora. O Professor Dr. 

Marcelo Renato Lamour se apresentou como voluntário e passará a ser o representante titular, 

bem como o Prof. Dr. José Guilherme Bersano Filho passará a ser o suplente. O Prof. Borzone 

informou que o grupo foi criado durante a instalação TCP - Terminais de Containers de 

Paranaguá e que a intenção era possuir um grupo integrado de estudo para acompanhar os 

licenciamentos integrados para os diversos empreendimentos no litoral paranaense e nele 

participam representantes da APPA, IBAMA, TCP, IAP, CEM. O Prof. Daniel sugeriu a 

organização de relatório das diversas representações dos servidores do CEM junto a entidades 

ou conselhos externos a UFPR, para tal, se encarregou de enviar um e_mail e realizar essa 

organização. O Porf. Lamour sugeriu a criação de um banco de dados para alimentar os 

diversos órgãos que necessitam informações, como Ministério Público, Prefeituras, IAP, 

IBAMA, entre outros. A proposta é organizar os materiais e estudos já realizados por membros 

da comunidade acadêmica do CEM. A Profª. Elizabete falou da importância da participação 

dos professores da Engenharia Civil nos diversos grupos de estudo, especialmente aqueles que 

envolvam o gerenciamento costeiro do litoral paranaense. O Prof. Eduardo Bacalhau 

concordou quanto a importância de compartilhamento de um banco de dados oficial. O Prof. 

Jacob sugeriu a criação de um núcleo de pesquisa e debates para questões de gerenciamento, a 

exemplo do que já vem ocorrendo nas questões ambientais. A Profª. Lilian sugeriu uma reunião 

do grupo interessado e a partir daí a criação de um comitê do CEM, com indicação de diversos 

representantes colaboradores. O Prof. Bersano falou que pela necessidade premente, seria 

importante já indicar os membros neste momento. O diretor acatou a sugestão do Prof. Jacob, 

propondo a criação de um núcleo com diversos representantes das mais diversas áreas e 

especialistas do CEM; aprovado por unanimidade. 
 

11º item da pauta: Afastamentos. O Prof. Dr. Maikon Di Domênico solicitou afastamento no 

período de 19 de fevereiro á 08 de março de 2016, a fim de participar do evento Meiofauna 

workshop in the Pacific Panama, no Smithsonian National Museum of Natural History, na 

Peninsula de Azuero, na República do Panamá. O mesmo informou que seus encargos didáticos 

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

Dr. Fabiano Bendhack solicitou afastamento para o período de 1 6 a 21 de novembro de 2015 

LACQUA2015 - Congresso da Sociedade Mundial de Aquicultura (WAS), Capítulo Latino-
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Americano e Caribe (LACC), em Fortaleza/CE; aprovado por unanimidade. O Prof. Dr. 

Guilherme Sippel Machado solicitou afastamento para participação no XXII Encontro de 

Química da Região Sul, que será realizado em Joinville-SC nos dias 11-13 novembro, porém 

a solicitação será apenas para os dias 12 e 13 de novembro, pois dia 11/11 o mesmo informa 

que ministrará aula em Mirassol e esta data será apenas a abertura do evento. À título de 

informação, o mesmo irá apresentar um painel com trabalho realizado pelos alunos da 

Licenciatura no Projeto de Extensão em Química Verde e Sustentabilidade; aprovado por 

unanimidade. A Profª. Drª Renata Hanae Nagai solicitou afastamento para o período de 25 a 

30 de novembro de 2015, a fim de colaborar com projeto no IOUSP, com o Prof. Rubens 

Figueira; aprovado por unanimidade............................................................................................  

 

12º item da pauta: Assuntos Diversos. O Prof. Daniel falou das reuniões que vem sendo 

realizadas no CEM, porém com baixa adesão da comunidade, o que é preocupante, visto a 

importância do tema. Que a área pedagógica já elaborou um documento inicial, que a 

administrativa deve gerar um texto preliminar, hoje contando com a colaboração do prof. Tala 

e do técnico Renato e que a pesquisa deverá gerar um texto com a colaboração da Profª. Renata. 

Estão programas reuniões para as próximas quintas-feiras: 09 e 26 de novembro, finalizando 

com um último encontro em 03 de dezembro............................................................................... 

 

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

A. Noernberg, Diretor do CEM, lavrei a presente ata 

 


