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ATA DA 10ª (2017) REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CENTRO DE
ESTUDOS DO MAR, REALIZADA NO DIA 06 DE DEZEMBRO DE 2017
Aos seis dias do mês de dezembro de dois mil e dezessete, as 10:00 h (dez horas), na sala
Antártico do CEM, foi realizada a décima reunião plenária ordinária de 2017 do Centro de
Estudos do Mar, presidida pelo Professor Doutor Maurício Almeida Noernberg, 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. César de Castro Martins, MSc. Cintia Miua Maruyama, Dr. Eduardo Marone, Drª. Eliane
do Rocio Alberti Comparin, MSc. Elisângela do Prado Oliveira, Dr. Emir Baude, Dr. Fabiano
Bendhack, Dr. Fernando Araújo Borges, Dr. Francisco José Lagreze Squella, MSc.
Gabriela Kaiana Ferreira, Dr. Guilherme Sippel Machado, Dr. José Guilherme Bersano
Filho, Drª. Juliana Almansa Malagoli, Dr. Leonardo Sandrini Neto, Drª. Luciene Corrêa Lima,
Dr. Luiz Laureno Mafra Júnior, Dr. Maikon Di Domenico, Drª. Morgana Vaz da Silva, Dr.
Pedro Toledo Netto, Drª. Renata Hanae Nagai, Drª. Roberta Brondani Minussi, Dr. Rodolfo
Luís Petersen, Drª. Silvia Pedroso Melegari e Dr. Talal Suleiman Mahmoud. Também estavam
presentes os convidados Ademar Gonçalves da Silva e a Profª. Theresinha Monteiro Absher.
Justificaram a ausência os professores, Dr. Carlos Roberto Soares, Dr. César Aparecido da
Silva, Dr. Eduardo Tadeu Bacalhau, Drª. Elizabete Yukiko Nakanishi Bavastri, Dr. Ernesto
Jacob Keim, Drª. Érica Alves Gonzalez Vidal, MSc. Fernando Augusto Silveira Armani, Drª.
Hedda Elisabeth Kolm, Drª. Lilian Medeiros de Mello, Dr. Marcelo Renato Lamour, Dr.
Marcelo Sandim Dourado, Dr. Paulo da Cunha Lana, além das biólogas Drª. Camila Domit e
Drª. Sibelle Trevisan Disaró. Pauta: HOMOLOGAÇÃO: 1)Alteração da ordem de prioridade
de concurso; DELIBERAÇÕES: 1)Proposta de ajuste curricular do curso de Licenciatura em
Ciências Exatas; 2)Proposta de ajuste curricular do curso de Engenharia Ambiental e Sanitária;
3)Inclusão de representante discente suplente no colegiado de EAS; 4)Formação do comitê
local de extensão do CEM; 5)Solicitação de ampliação de tempo no contrato UNIVALI/UFPR
-referente ao PMP; 6)Proposta de Programa de extensão: Programa de construção do
conhecimento científico com o protagonismo infanto-juvenil nos ecossistemas costeiros do
Paraná; 7)Proposta para Realização do V Scalidophora Workshop: Centro de Estudos do Mar
(CEM/UFPR), Pontal do Paraná, Paraná, Brasil, de 28 de janeiro a 1 de fevereiro de 2019;
8)Proposta de Cooperação técnica UFPR-EPAGRI-SC; 9)Proposta de Curso de extensão:
Fortalecimento das bases do conhecimento dos conceitos de Química; 10)Aprovação de
Avaliação de Estágio Probatório de Docente; 11)Aprovação de Plano de Voluntariado
Acadêmico; 12)Afastamentos do país (se houver); DISCUSSÃO: 13)Funcionamento do
Conselho administrativo e da Comissão de Expansão do CEM-UFPR; 14)Assuntos diversos..
O diretor deu início à plenária cumprimentando e agradecendo a presença de todos, aproveitou
para dar as boas-vindas à Profª. Luciana Casacio e ao servidor Ademar Silva, recém
contratados. A seguir, colocou em votação a ata da última plenária, realizada em 07/11/17,
que foi aprovada por unanimidade, porém com ressalva apontada pelo Prof. Bersano quanto
ao item 06. Silvana confirmou o recebimento da solicitação e alteração será realizada. O
diretor perguntou ainda se havia inclusão de pauta, o Prof. Alexandre Lopes solicitou inclusão
de aprovação de avaliação de estágio probatório e o Prof. Bersano solicitou a inclusão de
aprovação de plano de voluntariado acadêmico. Em seguida, deu início aos itens da pauta:
HOMOLOGAÇÃO:
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1º item da pauta: Alteração da ordem de prioridade de concurso. A coordenação da
Engenharia Civil explicou que houve reunião do Núcleo docente estruturante, onde foi revista
a prioridade da área a ter concurso aberto e após análise do PPC, decidiram que a maior
necessidade está na área de Obras Costeiras, Portos e Obras Hidráulicas, que já teve o edital
aprovado na plenária de 07 de dezembro de 2016; aprovado por unanimidade.
DELIBERAÇÕES:
1º item da pauta: Proposta de ajuste curricular do curso de Licenciatura em Ciências Exatas.
O Prof. Guilherme Machado explicou que na intenção de buscar proporcionar uma formação
completa aos alunos do referido curso e diversificar as Disciplinas Optativas que podem ser
oferecidas aos alunos, proporcionando uma atualização periódica, as coordenação solicitou a
criação de três novas disciplinas optativas, são elas: “Análise Espectroscópica de Compostos
Orgânicos”, de 72 horas, sob responsabilidade do Prof. Talal Suleiman Mahmoud; “Introdução
à Toxicologia”, de 36 horas, sob responsabilidade dos professores Guilherme Sippel Machado
e Silvia Pedroso Melegari; e “Química Verde”, de 36 horas, sob responsabilidade do prof.
Guilherme Sippel Machado. Salientou que as Fichas 1 das referidas disciplinas estarão
anexadas ao processo no SEI, sob nº 23075.216566/2017-30; aprovado por unanimidade.......
2º item da pauta: Proposta de ajuste curricular do curso de Engenharia Ambiental e Sanitária
(não recebi nada).....................................
3º item da pauta: Inclusão de representante discente suplente no colegiado de EAS. A Profª.
Morgana solicitou a inclusão da aluna Taila Assunção, como suplente discente no colegiado
do curso de Engenharia Ambiental e Sanitária; aprovado por unanimidade da
plenária.........................................................................................................................................
4º item da pauta: Formação do comitê local de extensão do CEM. O Prof. Sandrini apresentou
a proposta que foi sugerida pela Profª. Elizabete, com a intenção de dar apoio técnico e
orientação àqueles que desejarem apresentar propostas de extensão universitária. Este Comitê
Local de Extensão do CEM, teria como proposta inicial, escrever o Regimento Geral de
Extensão Local e, ajudar localmente os coordenadores extensionistas, no desenvolvimento de
Programas, Projetos, Cursos, Eventos ou Prestação de Serviços, com base nos princípios
básicos que norteiam a Extensão Universitária, através da emissão de pareceres locais das
atividades de extensão. A formação inicial se dará com os professores: Drª. Elizabete Yukiko
Nakanishi Bavastri, Dr. Leonardo Sandrini Neto, Drª. Eliane do Rocio Alberti Comparim e
Drª. Adriana Rodrigues Perretti, entretanto, ficou um convite aberto a mais membros que
queiram colaborar, sejam docentes, técnicos administrativos ou discentes. A Profª. Gabriela
perguntou se haveria obrigatoriedade em encaminhar primeiros as propostas ao comitê local
ou se seria opcional, especialmente nos casos de haver muitas propostas a serem submetidas e
poder ocorrer atraso no registro do SIGEU. O Prof. Sandrini explicou que a ideia do Comitê
local é apenas ajudar, não burocratizar; aprovado por unanimidade da plenária.........................
5º item da pauta: Solicitação de ampliação de tempo no contrato UNIVALI/UFPR -referente
ao PMP. O diretor explicou que esta foi uma solicitação da Drª. Camila Domit, coordenadora
do projeto, uma vez que ainda existem recursos a serem aplicados e o tempo de validade do
projeto já está próximo de se encerrar. A solicitação de prorrogação é de mais 6 (seis) meses,
sendo de 02/03/18 à 02/09/18, tendo em vista a necessidade de realização de análises, relatórios
e documentos científicos para dar continuidade ao projeto de avaliação da interferência da
atividade de E&P no pólo Pré-sal da Bacia de Santos sobre as aves, quelônios e mamíferos
marinhos. Cumpre ressaltar, que para o período acrescido, não haverá repasse de novos
recursos financeiros. Aqui teria que colocar que foram solicitadas pelo Talal maior
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detalhamento sobre quais o reais benefícios que o projeto trouxe ao CEM, e o diretor disse que
será solicitada a explanação à coordenadora do projeto. Após algumas ponderações, a presente
solicitação foi aprovada por unanimidade da plenária.................................................................
6º item da pauta: Proposta de Programa de extensão: Programa de construção do
conhecimento científico com o protagonismo infanto-juvenil nos ecossistemas costeiros do
Paraná. A proposta apresentada pelo Prof. Dr. Maikon Di Domenico engloba a realização de 4
projetos: 1. Conscientização ambiental e formação de protagonistas por meio da reciclagem de
lixo (fase: aprovado). 2. Aprender a ver: a vida escondida na formação de protagonistas (fase:
aprovado). 3. Formação de monitores mirins para o diagnóstico ambiental e de mudanças
climáticas em ambientes costeiros (fase: aprovado). 4. Como fazer Ciência no Mangue e na
praia (fase: aprovado); aprovado por unanimidade.....................................................................
7º item da pauta: Proposta para Realização do V Scalidophora Workshop Local: Centro de
Estudos do Mar (CEM/UFPR), Pontal do Paraná, Paraná, Brasil, de 28 de janeiro a 1 de
fevereiro de 2019. O Prof. Dr. Maikon Di Domenico informou que está programada a
realização do citado workshop e após sua realização, será ofertada disciplina sobre o tema
dentro do PGSISCO; o mesmo foi aprovado por unanimidade....................................................
8º item da pauta: Proposta de Cooperação técnica UFPR-EPAGRI-SC. O Prof. Dr. Maurício
Almeida Noernberg, que deverá ser o coordenador da mesma, apresentou a proposta de
Cooperação Técnica com a Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa
Catarina, com o objetivo de estabelecer um regime de mútua cooperação técnica e científica
entre a EPAGRI e a UFPR, com vistas à compartilhamento de dados e informações das
estações maregráficas e meteorológicas de propriedade das PARTES, cooperação em
campanhas de coleta de dados ambientais, parceria em estudos de modelagem hidrodinâmica
na costa do Paraná e Santa Catarina e proposição de projetos de pesquisa, entre outras
correlatas. A proposta foi aprovada por unanimidade da plenária...............................................
9º item da pauta: Proposta de Curso de extensão: Fortalecimento das bases do conhecimento
dos conceitos de Química. O Prof. Dr. Talal Suleiman Mahmoud apresentou a proposta do
curso, a ser realizada na unidade Mirassol, manhãs e tarde, em dias disponíveis de sala.
Serão ministradas aulas que abordam conceitos de química básica, construção de materiais
pedagógicos e práticas experimentais de fácil elaboração para os discentes do Centro de
Estudos do Mar. Os conteúdos serão divididos em três áreas: química geral, físico-química e
química orgânica, onde serão ministrados os conteúdos necessários à compreensão das
disciplinas que necessitem conhecimentos químicos básicos; aprovado por unanimidade.........
10º item da pauta: Aprovação de Avaliação de Estágio Probatório de Docente. O diretor
informou que a segunda etapa de avaliação de estágio probatório da Profª. Drª. Adriana
Rodrigues Perretti, que teve por comissão avaliadora os professores: Dr. Alexandre Bernardino
Lopes, Dr. Pedro Toledo Netto e Dr. Eduardo Marone, chegou ao resultado de 96 (noventa e
seis) pontos; resultado este aprovado por unanimidade da plenária............................................
11º item da pauta: Aprovação de Plano de Voluntariado Acadêmico. O Prof. Dr. José
Guilherme Bersano Filho solicitou aprovação dos PVA’s de suas alunas: UFPR Yasmym
Shutz de Vincenzi Weirich (Oceanografia), Letícia Lara Marques Israel (Oceanografia) e
Karina Menegotto (Veterinária - Palotina), uma vez que as mesmas irão trabalhar no
Laboratório de Zooplâncton do CEM, sob sua responsabilidade, no projeto Biodiversidade do
Zooplâncton Marinho, desenvolvendo atividades de coleta, análise taxonômica e cultivos em
laboratório; todos aprovados por unanimidade da plenária..........................................................
12º item da pauta: Afastamentos do país (se houver); não houve inclusão...............................

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

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ
SETOR DE CIÊNCIAS DA TERRA

CENTRO DE ESTUDOS DO MAR
Campus Pontal do Paraná

DISCUSSÃO
13º item da pauta: 13)Funcionamento do Conselho administrativo e da Comissão de Expansão
do CEM-UFPR. O diretor passou a palavra ao Prof. Bersano, que havia solicitado a inclusão
desta pauta. Este iniciou falando da necessidade e importância de que todos do CEM estejam
unidos, independentemente de curso ou local de trabalho, seja Mirassol, seja Pontal do Sul,
uma vez que os problemas e dificuldades são semelhantes. Aproveitou para pedir desculpas
pela forma como se exaltou na última plenária, pois estava nervoso. Mas reconheceu que o
momento é de dar um passo atrás e fortalecer o grupo, para o bem de todo CEM. Quanto ao
item da pauta, falou que tem dúvidas sobre os assuntos tratados nas reuniões do Comitê
Administrativo, pois em seu entendimento lá seria uma instância de discussão para
posteriormente as decisões serem apresentadas e votadas na plenária, que é o órgão máximo
do CEM. Já quanto a Comissão de Expansão e Infraestrutura, entende que falta mais
transparência sobre as discussões e que seria mais salutar uma maior divulgação de
informações, pois atualmente não se sente muito representado, além do que, em seu
entendimento seria importante que a referida comissão contasse com a representação de alunos
e técnicos administrativos, não apenas docentes. O Prof. Fernando Borges concordou com o
Prof. Bersano, pois também sente que falta a divulgação de informações a toda comunidade do
CEM. Salientou ainda, que não se sente esquecido pela direção do CEM, mas sim pela
Administração Central da UFPR. O Prof. Maikon pediu a palavra e lembrou que durante a
plenária de agosto deste ano foram relatadas pelo diretor algumas questões discutidas na
comissão de expansão e que bem lembra que a sugestão do diretor foi de que os interessados
em maiores detalhes da proposta buscassem as coordenações de curso para um aprofundamento
da questão. O Prof. Marone também lembrou que no momento de aprovação do regimento,
onde se previa o comitê Administrativo, a realidade do CEM era outra, hoje estamos muito
maiores e até separados em dois balneários, sendo necessário que os interessados busquem
maiores informações quando tiverem dúvidas. Sugeriu ao Comitê, que as decisões sejam
apresentadas nas plenárias, para conhecimento de todos. O Diretor falou sobre a Comissão de
Infraestrutura, que foi indicada pelo Reitor, tendo atas das reuniões e que foram
disponibilizadas a todos. Falou que, dada as constantes dificuldades financeiras e burocráticas,
as eventuais decisões tomadas nas reuniões da Comissão são eventualmente redirecionadas na
reunião seguinte, em função das estas dificuldades trazidas pela administração central na
tentativa de atender as demandas.. Lembrou que a maioria dos participantes do Comitê
Administrativo são os mesmos da Comissão de Infraestrutura, que as substituições ocorreram
por conta da renovação das coordenações. O Prof. Bersano reforçou que não se sente
representado pela coordenação de curso, uma vez que as discussões não ocorrem com todos os
professores dos cursos. Solicitou ainda, que as propostas estabelecidas nas reuniões do Comitê
sejam aprovadas nas plenárias, para ficar mais transparente e democrático. O Prof. Alexandre
Bernardino falou da falta de participação por parte de muitos professores e da necessidade de
engajamento, uma vez que muitos não se interessam em buscar informações e não participam
das reuniões de Colegiado, NDE, comissões e mesmo nas plenárias, sendo todas elas
convocações e não apenas convites. Assim fica difícil querer cobrar melhoria, sem
participação. Para o Prof. Talal, o que está faltando é mais diálogo, planejamento e
organização, ele destacou que é importante conversar mais e trabalhar unidos, a fim de não
sobrecarregar as coordenações e a direção do CEM. O diretor falou das dificuldades
enfrentadas pela direção, pois a estrutura inchou muito e o apoio administrativo continua o
mesmo de 5 anos atrás, pois fora os secretários de cursos, só pode contar com a secretária da
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direção, que está sobrecarregada com diversas atividades administrativas envolvendo os
professores e os 5 cursos do CEM. Somadas a essas dificuldades, constata-se a falta de
representação do CEM nos órgãos superiores......................
14º item da pauta Assuntos diversos. O diretor informou que o RU de Mirassol encerrará as
atividades no dia 09/12/17, uma vez que houve uma visita surpresa, realizada por
representantes do RU Central, onde foram constatadas diversas irregularidades e por esse
motivo o encerramento foi antecipado, mas que haverá transporte para trazer aqueles que
desejarem realizar refeições em Pontal do Sul. O diretor também informou sobre a reunião que
participou em Brasília nos dias 27 e 28 de novembro, com a Subcomissão Especial para tratar
da situação dos campi fora das sedes das Universidades Federais e dos Institutos Federais,
juntamente com uma frente parlamentar, onde foram discutidas várias questões, entre elas a
possibilidade de alocação de recursos diretos aos campi fora da sede. Na audiência pública o
Ministro da Educação José Mendonça Bezerra Filho não estava presente, entretanto, no dia
após essa reunião, houve a liberação de recursos para expansão. A Profª. Luciana Casacio falou
de seu interesse em ministrar uma disciplina de reforço de cálculo, no período de 30/01 a 07/02
de 2018, se houver demanda pelas coordenações de cursos.........................................................
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.
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