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ATA DA REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CENTRO DE ESTUDOS DO 

MAR, REALIZADA NO DIA 09 DE NOVEMBRO DE 2016 

 

Aos nove dias do mês de novembro 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 Daniel Hauer Queiroz Telles, vice-diretor do Centro. Estavam 

presentes os docentes: Drª. Adriana Rodrigues Perretti, Dr. Alexandre Bernardino Lopes, Dr. 

Alexandre Sachsida Garcia, Dr. Carlos Adalberto Schnaider Batista, Dr. Carlos Eduardo 

Rossigali, 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. Francisco José Labreze Squela, Dr. Fernando Araújo Borges, MSc. Fernando 

Augusto Silveira Armani,  MSc. Gabriela Kaiana Ferreira, Dr. Guilherme Sippel Machado, 

Drª. Hedda Elisabeth Kolm, Dr. José Guilherme Bersano Filho, Drª. Juliana Almansa Malagoli, 

Dr. Leonardo Sandrini Neto, Drª. Luciene Corrêa Lima, Dr. Luiz Laureno Mafra Júnior, Dr. 

Marcelo Franco Oliveira, Dr. Marcelo Renato Lamour, Drª. Morgana Vaz da Silva,  Dr. Paulo 

da Cunha Lana, Dr. Pedro Toledo Netto, Drª. Silvia Pedroso Melegari, Dr. Talal Suleiman 

Mahmoud e Dr.Ubiratã de Assis Teixeira da Silva. Também estavam presentes o  representante 

da biblioteca, Bruno Gabriel Costelini, e ainda, os representantes discentes: Morgana B. 

Zanelatto pela Engenharia Civil e Mariana Moreira, pela Oceanografia. Justificaram a ausência 

os professores: Dr. Armando Heilmann, Dr. Carlos Eduardo Belz, Dr. César Aparecido da 

Silva, Dr. César de Castro Martins, Drª. Érica Alves Gonzalez Vidal, Dr. Fabiano Bendhack, 

Dr. Maikon Di Domenico, Dr. Marcelo Sandim Dourado, Dr. Maurício Almeida Noernberg, 

Drª. Renata Hanae Nagai. Pauta: 1)Abertura de processo eleitoral para coordenação do curso 

de graduação em Ciências Exatas; 2)Solicitação de aprovação em participação em projeto, 

junto ao Departamento de biologia Celular – Prof. César Martins; 3)Prorrogação de validade 

do concurso  da Oceanografia Química; 4)Aprovação de resultado de avaliação de estágio 

probatório de docente; 5)Atualização quanto aos trabalhos do PMP – Camila Domit; 

6)Proposta de projeto de extensão - Título: “Visita CEM”, sob a coordenação da Prof. Liliam 

Medeiros e vice-coordenação de Silvana Borges; 7)Proposta de  Curso de Extensão: 

Nivelamento de Matemática para Cálculo Diferencial e Integral - turma 3 – Prof. César Silva; 

8)Afastamentos; 9)Assuntos diversos............... 

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

 

O vice-diretor deu início à plenária cumprimentando e agradecendo a presença de todos. A 

seguir deus as boas-vindas aos servidores recém ingressos, Isac Luis dos Santos Vasconcelos 

e Clayton Fernando de Oliveira Gonçalves, que estão assumindo a secretaria da coordenação 

dos cursos de Oceanografia e Engenharia Civil, respectivamente.  Em seguida,  deu início aos 

itens da pauta: 

 

1º item da pauta: Abertura de processo eleitoral para coordenação do curso de graduação em 

Ciências Exatas. O vice-diretor informou que já havia sido aprovado o processo por ad 

referendum e encaminhado ao CT, onde o mesmo já foi aprovado na reunião do Conselho 

Setorial, porém faltando detalhes para elaboração do edital. Sendo assim, foi sugerido o 

período de 21 a 25 de novembro de 2016 para inscrição de chapas junto a Secretaria 

Administrativa do CEM, a data de 30 de novembro de 2016, das 17:00 às 20:00 hrs para a 

Eleição, assim como foram indicados os membros para comporem a comissão eleitoral e 
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atuarem como mesários: Docentes – titular: Gabriela Kaiana Ferreira e suplente: Fernando 

Araújo Borges, Técnicos-administrativos – Titular: Rafael Alves  

Tizony e suplente: Marco Antonio dos Santos, Discentes – Titular: Camila Fabrício Kerkhoff 

e suplente: Samara Cristina Bruck; aprovado por unanimidade ................................................... 

 

2º item da pauta: Solicitação de aprovação em participação em projeto, junto ao 

Departamento de biologia Celular – Prof. César Martins. O Prof. César solicitou aprovação 

quanto a sua participação no projeto “Produção de kit de imunodiagnóstico para identificar 

metais tóxicos e poluentes desreguladores estrogênicos em reservatórios e mananciais”, sob a 

coordenação geral do Prof. Dr. Ciro Alberto de Oliveira Ribeiro, do Departamento de Biologia 

Celular da UFPR, com coordenação administrativa da FUNPAR e financiamento da Agência 

Nacional de Energia Elétrica (ANEEL). O mesmo esclareceu que a duração do projeto será de 

48 meses, com pagamento mensal de bolsa no valor de R$ 1500,00; aprovado por 

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

 

3º item da pauta: Prorrogação de validade do concurso  da Oceanografia Química. O vice-

diretor apresentou a solicitação encaminhada pelo Prof. Dr. César de Castro Martins, para fins 

de prorrogação de validade do concurso da Oceanografia Química, referente ao Edital nº 

424/15-PROGEPE, com resultado publicado pelo Edital nº 15/16, uma vez que possui uma 

segunda candidata aprovada e que possui ótimo currículo. Sendo assim, numa eventualidade 

de abertura de vaga nesta área, a contratação seria possibilitada; aprovado por unanimidade da 

plenária......................................................................................................................................... 

 

4º item da pauta: Aprovação de resultado de avaliação de estágio probatório de docente; o 

vice-diretor apresentou o resultado da 2ª etapa de avaliação do estágio probatório da Profª. Drª. 

Renata Hanae Nagai, que teve como comissão avaliadora os professores: Dr. Henry Louis 

Spach, Drª. Érica Alves Gonzalez Vidal e Dr. César de Castro Martins, que chegou a uma 

somatória de 100 (cem) pontos. Resultado este aprovado por unanimidade da plenária............. 

 

 

5º item da pauta: Atualização quanto aos trabalhos do PMP – Camila Domit; a Drª. Camila, 

bióloga responsável pelo LEC – Laboratório de Ecologia e Conservação de Mamíferos e 

Tartarugas Marinhas apresentou os resultados de seu Projeto de Monitoramento de Praias, 

realizado em parceria com a UNIVALI e com recursos da Petrobrás. 

 

6º item da pauta: Proposta de projeto de extensão - Título: “Visita CEM”, sob a coordenação 

da Prof. Liliam Medeiros e vice-coordenação de Silvana Borges. A vice-coordenadora 

apresentou a proposta convidando a todos que quiserem participar como colaboradores e 

explicou que a ideia do projeto é permitir a visitação do público externo as dependências do 

CEM, oportunizando a divulgação dos conhecimentos científicos aqui produzidos. A intenção 

é que toda comunidade acadêmica participe através da abertura dos espaços dentro dos campi 

(Pontal do Sul e Mirassol), para grupos de visitantes e da comunicação de suas atividades de 

ensino, pesquisa e extensão. Data de início: 01/05/17 e data fim: 30/04/18; aprovado por 

unanimidade................................................................................................................................. 
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7º item da pauta: Proposta de  Curso de Extensão: Nivelamento de Matemática para Cálculo 

Diferencial e Integral - turma 3 – Prof. César Silva. O Prof. Armani explicou que o curso será 

mais uma vez ofertado, a fim de propiciar a revisão dos conteúdos de matemática do ensino 

médio, para preparar os alunos para disciplinas de cálculo. Serão oferecidas 60 vagas, com 

início previsto para a 1ª semana de março de 2017; aprovado por unanimidade........................ 

 

8º item da pauta: Afastamentos. A Profª. Drª. Adriana Rodrigues Perretti solicitou 

afastamento no período de 02 a 27 de janeiro de 2017, a fim de realizar análises de material do 

projeto “Desenvolvimento de proxies do sistema carbonato marinho”, junto a Universidade de 

São Paulo, em São Paulo/SP aprovado por unanimidade. O Prof. Dr. Guilherme Sippel 

Machado informou afastamento no dia 21/12/16, para fins de participação em banca de Tese 

de Doutorado na Universidade Federal de Minas Gerais, em Belo Horizonte, com retorno 

programado para o dia 22/12/16. O Prof. Dr. Maikon Di Domenico solicitou afastamento para 

os dias 16 e 17 de novembro, motivo é apresentação dos resultados do pós-doutorado no 

workshop do Biota/FAPESP em São Paulo e também no dia 18 de novembro, para sua 

participação em reunião no Centro Politécnico,  com a professora Maritana Mela da Pós- 

graduação em Biologia Celular (motivo é parceria de trabalhos e orientação de alunos); 

aprovado por unanimidade. O Prof. Dr. Francisco José Lagreze Squela solicitou afastamento 

para atuar como palestrante no Aquinordeste, a ser realizado em Fortaleza/Ceará. , no período 

de 14 a 18 de novembro de 2016; aprovado por unanimidade. O Prof. Leonardo Sandrini: 

solicitou  afastamento nos dias 16 a 18 de novembro e novamente nos dias 24 e 25 de novembro 

para o curso de meta-análise ofertado pelo Prof. Dr. Andre Padial na Pós-Graduação em 

Ecologia da UFPR; aprovado por unanimidade. A Profª. Dr. Juliana Almansa Malagoli 

solicitou afastamento no período de 30/11 a 02/12 para participação no "Simpósio de Métodos 

Numéricos em Engenharia" com apresentação do artigo intitulado “Análise da Densidade de 

Fluxo em um Mancal Magnético via Método dos Elementos Finitos” em Curitiba-PR; 

aprovado por unanimidade. A Profª. Drª.  Silvia Melegari Pedroso solicitou afastamento no 

período de 28 a30 novembro de 2016, a fim de participar de evento na UFSC, Florianópolis/SC. 

Suas atividades didáticas ficarão sob responsabilidade dos professores Pedro e Guilherme; 

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

 

9º item da pauta: Assuntos Gerais. O vice-diretor informou que o Prof. Maurício participou 

de um a reunião com o Reitor e o Prof. Donizete, onde foi explicado que algumas obras sofrerão 

atraso para julho de 2017, como a construção que deverá ocorrer na área onde está abrigada a 

casa do Sr. Raul, mas que o laboratório de materiais, bem como as duas salas de aula para as 

engenharias que ficarão na antiga biblioteca do CEM, estarão prontas para março de 2017. O 

Prof. Rodrigo solicitou que não se aceite fazer puxadinhos, mas que se cobre um planejamento 

adequado às necessidades presentes e futuras de todos os cursos. A Prof. Elizabete falou que 

as demandas da engenharia civil já foram levantadas e serão apresentadas à administração 

central da UFPR. A Drª. Camila sugeriu a formação de um comitê de estruturação e 

acompanhamento de captação de recursos para projetos, inclusive realizando parcerias com 

empresas privadas. O Prof. Bersano destacou que será importante realizar um levantamento de 

necessidades por curso, para depois reunir todos os dados e pensar a longo prazo, com 

planejamento dimensionado de área que permitirá a expansão no futuro. O Prof. Rodrigo pediu 

que não se crie mais comissões, mas que apenas se resgatem as já criadas, a fim de permitir 

que as propostas sejam discutidas e somente depois apresentadas em plenária. Admitiu que ele 
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mesmo deixou de exercer seu papel em comissões e que as reuniões deixaram de ser realizadas. 

O vice-diretor destacou a importância de cada um assumir e desenvolver seu papel em cada 

comissão, apresentando soluções e propostas, não somente reclamando.  

 

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

Silvana de Oliveira Borges, lavrei a presente ata. 

 

 

 

 

      


