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ATA DA REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CENTRO DE ESTUDOS DO 

MAR, REALIZADA NO DIA 07 DE JULHO DE 2016 

 

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

do CEM, foi realizada a reunião plenária ordinária do Centro de Estudos do Mar, presidida 

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

docentes: Drª. Adriana Rodrigues Perretti, MSc. Allysson Gomes Dutra, Dr. Armando 

Heilmann, Dr. Carlos Adalberto Batista, Dr. Carlos Alberto Borzone, Dr. Carlos Eduardo 

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

Maruyama, Dr. Eduardo Tadeu Bacalhau, Drª. Eliane do Rocio Alberti Comparin, MSc. 

Elisângela do Prado Oliveira, Drª. Elizabete Yukiko N. Bavastri, Dr. Emir Baude, Dr. Fernando 

Araújo Borges, MSc. Fernando Augusto Silveira Armani, MSc. Gabriela Kaiana Ferreira, Dr. 

Guilherme Sippel Machado, Drª. Lilian Medeiros de Mello, Dr. Luiz Laureno Mafra Júnior, 

Dr. Marcelo Franco de Oliveira, Dr. Marcelo Renato Lamour, Dr. Marcelo Sandim Dourado, 

Drª. Morgana Vaz da Silva,  Drª. Silvia Pedroso Melegari e Dr. Talal Suleiman Mahmoud. 

Também estavam presentes a representante dos técnicos administrativos Izis Glaé Bail, e ainda, 

os representantes discentes: Ivo Spring Neto, pela Aquicultura, Morgana B. Zanelatto pela 

Engenharia Civil, Isabeli Mesquita pela Oceanografia e Maria Carolina Sturmer pela 

Engenharia Ambiental. Justificaram a ausência os professores: Dr. Alexandre Bernardino 

Lopes, Drª. Luciene Corrêa Lima, Dr. Maikon Di Domenico, Dr. Pedro Toledo Netto e a 

bióloga Sibelle Trevisan Disaró. Pauta: 1)Reabertura de concurso público para Direito 

Ambiental; 2)Aulas de campo 2º sem/2016; 3)Aprovação de resultado de avaliação de estágio 

probatório de docente; 4)Aprovação do PIT da Profª. Adriana Perretti; 5)Projeto de Extensão: 

Jornal Minuto Ambiental; 6)Projeto de Extensão: Engenharia Ambiental e Sanitária nas 

escolas; 7)Evento de extensão título “Do micro ao macro: Microorganismos 3D”; 8)Proposta 

de curso de extensão “Preparação para a olimpíada de matemática de escolas públicas 2017 e 

reforço escolar"; 9) Relato sobre reunião com o Reitor sobre novo prédio do CEM  e outras 

providências para 2017; 10) Aprovação de Plano de Voluntariado Acadêmico; 11) 

Afastamentos; 12)Assuntos diversos........................................... 

 

O Diretor deu início à plenária cumprimentando e agradecendo a presença de todos. Perguntou 

se havia alguma consideração a respeito da ata da última reunião ordinária, a qual foi lida 

anteriormente pelos participantes da plenária e como não houve manifestação, a mesma foi 

aprovada por unanimidade. A seguir deu início aos itens da pauta: 

 

1º item da pauta: Reabertura de concurso público para Direito Ambiental. O diretor informou 

que em razão de sua aprovação em Concurso Público na UFPR mesmo, mas em Curitiba, a 

Prof.ª. Daniele Regina Pontes deixará a vaga aqui ocupada na área de Direito Ambiental. 

Também por informações recebidas, o segundo colocado foi aprovado em concurso público 

em outra universidade federal e abrirá mão da vaga. Desta forma, necessário se faz abrir 

novamente o concurso para professor, na área de conhecimento Direito Ambiental: 

LOTAÇÃO: Centro de Estudos do Mar  

            Cursos de Graduação do Campus Pontal do Paraná 

ÁREA DO CONHECIMENTO: DIREITO AMBIENTAL 

 (O docente poderá também atuar em quaisquer outras áreas e sub-áreas afins, de acordo com 

a necessidade do Departamento) 
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NÚMERO DE VAGAS: 01 (uma) 

NÚMERO LIMITE DE CANDIDATOS HABILITADOS: 05 

CLASSE: A 

DENOMINAÇÃO: Adjunto A, 

NÍVEL: 1 

REGIME DE TRABALHO: 20h 

TITULAÇÃO EXIGIDA: Graduação em Direito; com Doutorado em Direito OU 

Interdisciplinar em Meio Ambiente OU Ciências Ambientais OU Desenvolvimento/Sociedade 

OU Geografia, obtidos na forma da lei.  

ITENS DE AVALIAÇÃO: Escrita (classificatória e eliminatória), Didática (classificatória e 

eliminatória), Análise de Currículo (classificatória) e Defesa do Currículo e da Produção 

Intelectual (classificatória). 

PERÍODO PROVÁVEL PARA REALIZAÇÃO DAS PROVAS: segunda quinzena de 

Setembro. 

1. Princípios e fontes do Direito Ambiental. O Direito Ambiental  como espaço de atuação 

interdisciplinar. 

2. Direito Ambiental Internacional, com ênfase na Convenção das Nações Unidas sobre o 

Direito do Mar. 

3. A Política Nacional de Meio Ambiente: tratamento constitucional e competências.  

4. Bases jurídicas das formas de apropriação e das estratégias de gestão dos recursos 

naturais. 

5. Bases jurídicas do zoneamento ambiental e do ordenamento territorial. 

6. Bases jurídicas do Licenciamento Ambiental, dos Estudos de Impacto Ambiental, da 

Auditoria Ambiental 

7. Direito Ambiental e problemáticas da sociedade contemporânea: poluição de regiões 

costeiras e oceânicas, mudanças climáticas e globalização 

8. O Sistema Nacional de Unidades de Conservação e as Areas Marinhas Protegidas: 

suporte institucional e legal 

9. Justiça ambiental e conflitos socioambientais 

10. A tríplice responsabilidade do dano ambiental: aspectos legais e práticos 

POSSÍVEIS MEMBROS DA BANCA (Titulares e/ou Suplentes):  

Prof .Dr. Paulo da Cunha Lana - UFPR 

Prof. Dr. Carlos Roberto Soares - UFPR 

Prof. Dr. Lilian Medeiros de Mello – UFPR 

Prof. Dr. Cesar Silva – UFPR 

Prof. Dr. José Milton Andriguetto Filho – UFPR 

Prof. Dr. Rodrigo Pereira Medeiros – UFPR 

Prof. Dr. Daniel Hauer Queiroz Telles – UFPR 

Prof. Dra. Katya Isaguirre – UFPR 

Prof. Dra. Daniele Regina Pontes – UFPR  

Prof. Dr. Celso Antônio Pacheco Fiorillo (FMU - SP) 

Prof. Dr. Eduardo Gonçalves Rocha (UFG) 

Prof. Dr. Fernando Antônio de Carvalho Dantas (UFG) 

Prof. Dr. Carlos Frederico Marés de Souza Filho (PUC-PR) 

Prof. Dr. Romulo Sampaio (FGV- RJ) 

Prof. Dr. José Gustavo de Oliveira Franco (PUC-PR) 



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 - Pontal do Paraná - PR - 83255-976 

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

www.cem.ufpr.br    direcaocem@ufpr.br 

 

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

 

2º item da pauta: Aulas de campo 2º sem/2016. O diretor informou que participou de reunião 

em Curitiba, onde foi tratada a questão de realização das saídas de campo em aulas para o 

segundo semestre de 2016, onde foi informado que a nova licitação somente atenderá aquelas 

saídas igualmente realizadas durante o segundo sem/2015, e ainda com redução de 20%, o que 

poderá prejudicar especialmente as disciplinas dos cursos das engenharias do CEM, uma vez 

que os cursos são novos. Destacou ainda, a diferença entre aula de campo e visita técnica, 

sendo que as aulas de campo são atividades que constam no Ficha 1 da disciplina. Para 2017 

será necessário refazer o planejamento, sendo que as solicitações de aula de campo devem ser, 

preferencialmente, acompanhadas de cópia da Ficha 1. Informou ainda que as visitas técnicas 

deverão ser justificadas e, havendo recursos, terão seus custos cobertos pelos departamentos. 

Adicionalmente, o diretor informou que recebeu uma conta de aproximadamente R$ 19.000,00 

da CENTRAM, referente as saídas realizadas no 1º sem/201. Para tal foi respondido que o 

CEM não possui recursos para cobrir essas despesas. 

 

3º item da pauta: Aprovação de resultado de avaliação de estágio probatório de docente. A 2ª. 

etapa de avaliação da Profª. Drª. Eliane do Rocio Alberti Comparin, que teve por Comissão de 

Avaliação de Desempenho os professores: Dr. Marcelo Renato Lamour, Drª. Lilian Medeiros 

de Mello e o Prof. Carlos Eduardo Belz, apurou um resultado de 100 (cem) pontos, sendo este 

resultado aprovado por unanimidade da plenária........................................................................ 

 

4º item da pauta: Aprovação do PIT da Profª. Adriana Perretti. A professora fez a apresentação 

de seu Plano Individual de Trabalho, o qual foi aprovado por unanimidade da plenária........... 

 

5º item da pauta: Projeto de Extensão: Jornal Minuto Ambiental. Prof. César Silva, 

coordenador do Curso de Engenharia Ambiental apresentou a 1ª edição do jornal que servirá 

para divulgar o CEM e outras ações, principalmente da Engenharia Ambiental. Que a ideia 

surgiu por necessidade de se apresentar um documento que despertasse maior interesse na 

leitura, do que um simples folder, a ser entregue durante a Feira de Profissões da UFPR 

2016/2017. Explicou ainda que a toda a diagramação foi feita em apenas 09 dias e esta primeira 

edição, que terá versão on line e impressa, contará com diversas entrevistas e outras 

informações relevantes, como a grade curricular do referido curso. Além da Imprensa da 

UFPR, a proposta contará com a parceria da Prefeitura de Pontal do Paraná, através das 

secretarias de saúde e de recursos naturais, especialmente com inserções de notícias das ações 

da vigilância sanitária e saneamento, além de questões ambientais. O coordenador explicou 

que também buscará parceiras com a iniciativa privada para que as impressões possam ser 

bimestrais; aprovado por unanimidade. 

 

6º item da pauta: Projeto de Extensão: Engenharia Ambiental e Sanitária nas escolas. O Prof. 

César Silva explicou que a ideia do Jornal Minuto Ambiental será interligado com a proposta 

deste projeto de extensão, pois assim permitirá levar às escolas, principalmente da região 

litorânea, informações sobre o curso de Engenharia Ambiental e Sanitária que é ministrado em 

Pontal do Paraná, a fim de que os alunos desta região possam se tornar nossos alunos. A 

proposta do Jornal estará intimamente ligada com este projeto, uma vez que servirá de 
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ferramenta de publicidade do curso e deverão ser incluídos os Centros Acadêmicos para ajudar 

a divulgar os cursos do CEM; aprovado por unanimidade. 

 

7º item da pauta: Evento de extensão título “Do micro ao macro: Microorganismos 3D. A 

Profª. Drª. Adriana Rodrigues Perretti apresentou a proposta de realização do evento informado 

a ser realizado em 01/08/16, sob sua coordenação, com duração de 4 horas e que tem por 

objetivo geral apresentar aos participantes a impressora 3D e como utilizar a mesma como 

ferramenta para o desenvolvimento de modelos macroscópios de microorganismos, com 10 

vagas ofertadas aos alunos do CEM. Proposta aprovada por unanimidade.  

 

8º item da pauta: Proposta de curso de extensão “Preparação para a olimpíada de matemática 

de escolas públicas 2017 e reforço escolar". O Prof. Allysson Gomes Dutra apresentou a 

proposta de curso que deverá acontecer no período de 07/08/2016 a 10/09/2017, sob sua 

coordenação. A proposta é iniciar no colégio Profª. Suly da Rosa Vilarinho, aqui em Pontal do 

Sul e a posteriormente, se for possível, estender a outros colégios do município. Proposta 

aprovada por unanimidade teve uma abstenção. 

 

9º item da pauta: Relato sobre reunião com o Reitor sobre novo prédio do CEM  e outras 

providências para 2017. O diretor informou que no último dia 23 esteve reunido com o Reitor 

e o diretor do CT, a fim de tratar sobre a situação da infraestrutura precária. Explicou que ouviu 

do primeiro que a construção tão aguardada do novo prédio não irá se concretizar este ano, 

uma vez que não existe recurso destinado para tal, ao que o diretor questionou sobre o Recurso 

FINEP que havia sido solicitado para este fim e que o Reitor reafirmou não existir. O diretor 

ainda informou que está sendo tratada com a prefeitura do município a utilização, via 

concessão, da casa de madeira ao lado do CEM, que deverá sofrer reformas e abrigar nossa 

biblioteca. Está em estudo a locação de um imóvel, para fins de atender as demandas de novas 

turmas de engenharia, além de gabinetes para professores ou transferência de salas 

administrativas. Uma visita está agendada para o dia 15/07 com a Malu, para estudar 

viabilidade técnica e financeira. Também existe a possibilidade de aluguel de módulo pré-

moldados com ar condicionado. O diretor falou que buscará com a Graziela Bolzon 

informações sobre o projeto que foi aprovado pelo FINEP e licitado sobre novo prédio e que 

agora dizem não haver recursos. 

  

10º item da pauta: Aprovação de Plano de Voluntariado Acadêmico. O Prof. Dr. Pedro Toledo 

Netto solicitou aprovação para o PVA de sua aluna Maria Carolina Sturmer, o qual foi 

aprovado por unanimidade na plenária................................................................................... 

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

  

11º item da pauta: Afastamentos. O Prof. Dr. Rodolfo Luis Petersen solicitou afastamento 

para o período de 15 a 22 de outubro de 2016, a fim de realizar visita técnica e curso dentro da 

cooperação internacional com  Universidade Tecnologica Nacional de Mar Del Plata, em Mar 

Del Plata – Argentina. O mesmo informou que seus encargos didáticos serão assumidos pelo 

Prof. Dr. Alexandre Sachsida Garcia durante o período informado; aprovado por unanimidade. 

O Prof. César Silva informou afastamento nos dias 28 e 29 de julho, a fim de que participe de 

evento sobre Aproveitamento Energético de Biogás, na Sanepar, em Curitiba. Neste mesmo 

evento também participará o Prof. Fernando Armani. A Profª. Drª. Silvia Melegari informou 
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afastamento nos dias 14 e 15 de agosto, para realização de atividades na UNIFESP. O Prof. 

Dr. Carlos Alberto Borzone comunicou afastamento no período de 08 a 12 de agosto de 2016, 

a fim de realizar coleta nas praias de Cananéia, referente ao projeto Banpesq 2003002006, 

intitulado “Morfodinâmica, ecologia e evolução das praias estuarinas do litoral sul e sudeste 

brasileiro. E ainda, participação na Comissão Especial de defesa de Memorial Descritivo do 

Professor Eduardo Marone, nos dias 17 e 18 de agosto, em Curitiba. E também Simpósio 

Boticário. A Profª. Elisângela do Prado comunicou seu afastamento, a fim de participar  do 

curso Educando Educadores, que será realizado na Escola de Engenharia da UFMG, Campus 

Pampulha, em Belo Horizonte, entre os dias 26 e 29 de Julho de 2016. A Profª. Drª. Adriana 

Rodrigues Perretti solicitou afastamento para o período de 05 a 10 de setembro, a fim de 

participar de um curso em Ensenada, no México - Training Course on Ocean Acidification. 

A mesma informou que seus encargos didáticos serão assumidos pela Profª. Drª. Renata Hanae 

Nagai. 

 

12º item da pauta: Assuntos diversos. Sobre o calendário a seguir, ficou estabelecido que o 

CEM aguardará a aprovação de transformação em setor para pensar como seguir, Curitiba ou 

Pontal do Paraná. O Prof. Carlos Batista informou que foram nomeados os novos 

coordenadores dos laboratórios didáticos do Curso de Ciências Exatas: Coordenador do 

Laboratório Didático de Química – Prof. Dr. Talal Suleiman Mahamoud e Coordenador do 

Laboratório Didático de Física – Prof. Dr. Emir Baude. O diretor informou que haverá um 

psicólogo, que é uma vaga da PRAE, para atender prioritariamente os alunos, com plantões as 

quartas-feiras das 14:00 às 17:00 hrs, a partir do dia 10 de agosto de 2016 aqui em Pontal, e 

ficará alocado em Matinhos. O diretor lembrou sobre o período eleitoral na UFPR, com os dois 

candidatos a Reitor e que os mesmos já visitaram o CEM, mas que poderia se tentar uma nova 

reunião aqui. Sobre a situação da reprografia, foi falado sobre a aposentadoria do Sr. Altair e 

que deverá acontecer ainda este ano, sendo necessário já pensar em formas alternativas para 

atender a demanda dos alunos, talvez até mesmo com locação de máquinas pelos centros 

acadêmicos. A Prof. Lilian falou sobre o projeto INTEGRAR, que oferece apoio ao estudante 

estrangeiro da UFPR e que está com inscrições abertas. A iniciativa pioneira da Universidade 

chama alunos, professores e técnicos para uma maior aproximação com as culturas 

internacionais, oferecendo oportunidades em quatro linhas de ação: Apoiar, Incluir, Acolher e 

Alojar. A Profª. Eliane do Rocio fez um convite para que todos os interessados compareçam 

ao anfiteatro do CEM no dia 11 de agosto, onde o professor Woody do Comitê de Extensão 

fará uma fala sobre a extensão no Cem. 

 

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

de Oliveira Borges, lavrei a presente ata. 

 

 

 


