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ATA DA 5ª (2017) REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CENTRO DE ESTUDOS
DO MAR, REALIZADA NO DIA 29 DE JUNHO DE 2017
Aos vinte e nove dias do mês de junho de dois mil e dezessete, as 9:30 hrs (nove horas e trinta
minutos), no Anfiteatro do CEM, foi realizada a quinta 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, 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. Daniel
Hauer Queiroz Telles, Dr. Eduardo Marone, Drª. Eliane do Rocio Alberti Comparin, Dr. Emir
Baude, Dr. Fernando Araújo Borges, MSc. Fernando Augusto Silveira Armani, MSc. Gabriela
Kaina Ferreira, Dr. Guilherme Sippel Machado, Drª. Hedda Elisabeth Kolm, Drª. Juliana
Almansa Malagoli, Drª. Luciene Corrêa Lima, Dr. Luiz Laureno Mafra Júnior, Dr. Maikon Di
Domenico, Dr. Marcelo Renato Lamour, Drª. Morgana Vaz da Silva, Dr. Paulo da cunha Lana,
Dr. Pedro Toledo Netto, Drª. Roberta Brondani Minussi, Drª. Silvia Pedroso Melegari, Dr.
Talal Suleiman Mahmoud e Dr. Ubiratã de Assis Teixeira da Silva. Também estavam presentes
os representantes da biblioteca Liliam Maria Orquiza e Bruno Gabriel Costelini, assim como
os representantes discentes: Plínio Sasso. G. Pinheiro e Sabrina Lemos Valente pela
Oceanografia, Camila Fabrício Kerkhoff pela Licenciatura em Ciências Exatas, Morgana
Busanello Zanelato pela Engenharia Civil, bem como a bibliotecária Caroline Felema dos
Santos Rocha representando a biblioteca do CEM. Também participaram da reunião como
convidados: Alexandre Marson, Felipe Martins Ricardo e Laís Ferreira dos Santos.
Justificaram a ausência os professores: Dr. César de Castro Martins, MSc. Cintia Miua
Maruyama, Drª. Elizabete Yukiko Nakanishi Bavastri, Dr. Eduardo Tadeu Bacalhau, Dr.
Fabiano Bendhack, Drª. Érica Alves Gonzalez Vidal, Dr. José Guilherme Bersano Filho, Dr.
Leonardo Sandrini Neto, Drª. Liliam Medeiros de Mello, Dr. Marcelo Franco de Oliveira, Dr.
Marcelo Sandim Dourado, Drª. Renata Hanae Nagai, Dr. Rodolfo Luís Petersen e o Dr.
Rodrigo Pereira Medeiros. Pauta: 1)Aprovação do resultado da eleição para coordenação do
Curso de Engenharia Civil; 2) Aprovação de resultado de avaliação de estágio probatório de
docente; 3) Aprovação de propostas de Programa de Voluntariado Acadêmico; 4) Substituição
da representante do CEM no Comitê de Extensão do CT; 5) Aprovação da ampliação
temporária da carga horária de docentes no 1º semestre de 2017; 6) Situação do Laboratório de
equipamentos de Ensino de Ciências Exatas - Química: CLAE, CG-MS, IV e RMN; 7)
Aprovação de Convênios e Termos de Cooperação diversos; 8)Aprovação de Teste seletivo
para Prof. Substituto (Física e Transporte de Sedimentos); 9) Afastamentos; 10)Assuntos
diversos.
O diretor deu início à plenária cumprimentando e agradecendo a presença de todos, aproveitou
para dar as boas-vindas e apresentar o servidor Alexandre Marson, novo Técnico de
Informática. A seguir colocou em discussão a ata da última plenária, que foi aprovada por
unanimidade. Em seguida, deu início aos itens da pauta:
1º item da pauta: Aprovação do resultado da eleição para coordenação do Curso de
Engenharia Civil. O diretor fez a leitura da ata “Aos vinte e um dias do mês de junho de dois
mil e dezessete, às 9:00 horas, deu-se início a Eleição de Coordenador e Vice-coordenador do
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Curso de Engenharia Civil do Centro de Estudos do Mar da UFPR, na forma do Edital Nº
07/2017 do Setor de Ciências da Terra, presidida pela Profª. Drª. Silvia Pedroso Melegari.
Além desta, integraram a comissão eleitoral os seguintes membros: Prof. Dr. Carlos Eduardo
Rossigali; os servidores técnico-administrativos Renato Fernandez do Amaral Lima e Clayton
Fernando de Oliveira Gonçalves, bem como as alunas Morgana Busanello Zanelato e Lana
Maria Oliveira Santos. Houve apenas a inscrição de chapa única, composta pelas professoras:
Profª. Cintia Miua Maruyama, concorrendo ao cargo de coordenadora, e a Profª. Roberta
Brondani Minussi, no cargo de vice-coordenadora. Após o transcurso do pleito, que se realizou
no horário das 9:00hrs às 18:00 hrs, foi encerrada a votação e imediatamente após o
encerramento foi providenciada a apuração dos votos, sendo o seguinte o resultado da eleição:
do universo de votantes 53 (cinquenta e três) docentes/técnicos-administrativo e 166 (cento e
sessenta e seis) discentes. Votaram: 26 (vinte e seis) docentes/técnicosadministrativo, sendo
para esse grupo apurado 22 (vinte e dois) votos válidos e 04 (quatro) votos nulo/branco. Dos
discentes foram apurados 98 (noventa e oito) votos, sendo 65 (sessenta e cinco) votos válidos
e 33 (trinta e tres) votos nulo/branco. Foram proclamados eleitas: Profª. Cintia Miua
Maruyama, como coordenadora e a Profª. Drª. Roberta Brondani Minussi, como vicecoordenadora, por meio de um coeficiente ponderado de 40,72% (quarenta virgula setenta e
dois)” a seguir colocou em votação o resultado, o qual foi aprovado por unanimidade.............
2º item da pauta Aprovação de resultado de avaliação de estágio probatório de docente. O
diretor apresentou o resultado apurado por cada comissão de avaliação, conforme segue: na
terceira etapa da avaliação da Profª. Eliane do Rocio Alberti Comparin, a comissão
avaliadora formada pelos professores: Dr. Carlos Roberto Soares, Dr. José Guilherme Bersano
Filho e Dr. Ernesto Jacob Keim, chegaram a um resultado de 100 (cem) pontos. Na segunda
etapa da avaliação da Profª. Silvia Pedroso Melegari, a comissão avaliadora formada pelos
professores: Dr. César de Castro Martins, Dr. Guilherme Sippel Machado e Dr. César
Aparecido da Silva, chegaram a um resultado de 100 (cem) pontos. Na segunda etapa da
avaliação do Prof. Leonardo Sandrini Neto, a comissão avaliadora formada pelos
professores: Dr. Daniel Hauer Queiroz Telles, Dr. Alexandre Sachsida Garcia e Drª. Érica
Alves Gonzalez Vidal, chegaram a um resultado de 100 (cem) pontos; Na segunda etapa da
avaliação do Prof. Maikon Di Domenico, a comissão avaliadora formada pelos professores:
Dr. José Guilherme Bersano Filho, Dr. Carlos Roberto Soares e Dr. Carlos Alberto Borzone,
chegaram a um resultado de 100 (cem) pontos; todos resultados apresentados foram aprovados
por unanimidade................
3º item da pauta: Aprovação de propostas de Programa de Voluntariado. O Prof. Maikon Di
Domenico apresentou o PVA da aluna Ana Luíza Carvalho, GRR2016... e foi aprovado por
unanimidade. Aprovação de propostas de Programa de Voluntariado. A Profª. Adriana
Rodrigues Perretti apresentou o PVA da aluna Ana Bárbara Teixeira do Nascimento,
GRR2016477, do curso de Oceanografia, que foi aprovado por unanimidade..........................
4º item da pauta: Substituição da representante do CEM no Comitê de Extensão do CT. A
Profª. Eliane do Rocio Alberti Comparin explicou que só poderá permanecer no referido comitê
até setembro deste ano e por este motivo solicitou sua substituição. O Diretor perguntou se
haviam interessados e foi informado que a Profª. Drª. Elizabete Yukiko Nakanishi Bavastri
tem interesse em assumir tal encargo e por não haver outros interessados, foi por unanimidade
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aprovada sua indicação. Salientando que o suplente continua sendo o Prof. Dr. Leonardo
Sandrini Neto.
5º item da pauta: Aprovação da ampliação temporária da carga horária de docentes no 1º
semestre de 2017. O Prof. Dr. Talal Suleiman Mahamoud solicitou aprovação de ampliação de
sua carga horária em ensino, que deveria ser de no máximo 12 h, mas que neste 1º semestre de
2017 está em 14 h semanais. O Prof. Maikon informou que neste semestre sua carga horária
está em mais de 18 hs semanais. Os professores: Juliana Malagoni, Armando Heilmann,
Elisângela Oliveira, Carlos Rossigali, Elizabete Bavastri, Alexandre Lopes, Guilherme
Machado, Gabriela Ferreira e Leonardo Sandrini também tiveram carga horária semanal de
aproximadamente 14 horas, e ainda, o Prof. Marcelo Franco apresentou uma carga horária de
14 horas semanais; todos as ampliações foram aprovadas por unanimidade. Ficou acordado
que as coordenações farão um levantamento da carga horária dos professores do 1º e do
2º semestre de 2017, a fim de procurar um equilíbrio e igualdade entre os mesmos,
evitando sobrecarga para alguns e não cumprimento de no mínimo 8 horas semanais para
outros;
6º item da pauta: Situação do Laboratório de equipamentos de Ensino de Ciências Exatas Química: CLAE, CG-MS, IV e RMN. O diretor informou que deverá ser instalado o
equipamento RN, no antigo laboratório da bióloga Drª. Sibelle Disaró, entre os dias 15 e 18
de agosto de 2017 e para tanto, necessário se faz uma adequação do mesmo e retirada de
equipamentos até o dia 31/07/17; aprovado por unanimidade...................................................
.......................................................................................
7º item da pauta: Aprovação de Convênios e Termos de Cooperação diversos o aprovaram
por unanimidade. O Prof. Dr. Maurício Almeida Noernberg apresentou a proposta de Acordo
de cooperação a ser realizado entre a Universidade Federal do Paraná e a Universidade Federal
de Santa Catarina, cujo objetivo será a execução de atividades de ensino e pesquisa de docentes
da UFPR junto a UFSC, sem contanto caracterizar vínculo empregatício com esta última. Para
o desenvolvimento de atividades de pesquisa e de orientação de mestrado, a UFSC atribuirá ao
docente da instituição cooperante a carga horária de uma hora semanal; aprovado por
unanimidade da plenária. O Prof. Dr. Rodrigo Pereira Medeiros apresentou a proposta de
Acordo de Cooperação Técnica entre a Universidade Federal do Paraná e o Instituto de Pesca
de São Paulo, onde o objeto do mesmo é desenvolver atividades de ensino, pesquisa e extensão
pesqueira, visando subsidiar a promoção do desenvolvimento sustentável das atividades de
pesca e aquicultura nos estados do Paraná e de São Paulo. Salienta-se que a fim de garantir a
execução das ações propostas, as partes elaborarão planos de trabalho específicos, onde serão
definidas as atividades a serem realizadas; aprovado por unanimidade. O Prof. Dr. Rodrigo
Pereira Medeiros apresentou a proposta de Acordo de Cooperação Técnica entre a
Universidade Federal do Paraná - UFPR e a Fundação de Desenvolvimento do Agronegócio –
FUNDEPAG, cujo objeto é o compartilhamento de informações para a avaliação e
monitoramento das atividades de pesca e aquicultura nas comunidades pesqueiras do litoral do
Paraná e a utilização dessas informações para subsidiar ações de ensino, pesquisa, extensão e
gestão pesqueira. As atividades de monitoramento das atividades pesqueiras serão realizadas
no litoral paranaense, abrangendo os municípios de Paranaguá, Antonina, Guaraqueçaba,
Pontal do Paraná, Matinhos e Guaratuba. A fim de executar as ações informadas, planos de
trabalho específicos serão elaborados pelas partes; aprovado por unanimidade. Os Professores
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Dr. Leonardo Sandrini Neto e Dr. Maikon Di Domenico solicitaram aprovação da plenária, a
fim de que possam participar como docentes no programa de Pós-Graduação do Instituto de
Matemática Estatística e Física da Universidade Federal do Rio Grande, a ser submetido
à CAPES. Tal procedimento se faz necessário em razão do determinado na Portaria nº 91 da
CAPES, em seu Art. 6 (de 29 de julho de 2015): “ b) autorização para participação de docente
de outra Instituição de Ensino Superior - IES no PPG, quando existir e for o caso, assinada
pelo pró-reitor de pós-graduação da instituição a que está vinculado ou autoridade
equivalente”; aprovado por unanimidade a participação dos dois professores solicitantes.
8º item da pauta: Aprovação de Teste seletivo para Prof. Substituto (Física e Transporte de
Sedimentos). O diretor explicou que há grande necessidade de contratação de professor para
ministrar disciplinas de física no próximo semestre e que em conversa com o Pró-reitor da
PROGEPE, o mesmo ficou de confirmar uma possibilidade de vaga de Professor Substituto
para Diretor dos Campi Avançados e por esta razão a plenária apreciou as duas opções:
1)aproveitamento de candidato aprovado em Teste Seletivo realizado pelo Setor de Ciências
Exatas em Curitiba, Departamento de Física e com edital válido (Edital nº 56/17-PROGEPE)
e 2)abertura de teste seletivo para contratação de professor substituto na área de Física: Vaga:
01; Regime de trabalho: 40 horas semanais, Área de conhecimento: Física; Matéria
específica: Física Geral e Experimental; Programa: 1)Cinemática (MRU e MRUV); 2)Leis
de Newton; 3)Conservação de Energia; 4)Impulso e colisões; 5)Fluidos (Estática e Dinâmica
dos fluidos); 6)Oscilações (Movimento Harmônico Simples); 7)Ondas mecânicas;
8)Termodinâmica (leis da termodinâmica). Natureza das provas: didática com arguição e
análise de currículo; Titulação mínima exigida: Graduação em Física com Mestrado ou
Doutorado em Física. Local e período de inscrições: Secretaria Administrativa do CEM, das
09h00min às 16h00min, no período de 17 a 21 de julho de 2017;Homologações das inscrições:
24 de junho e Data das provas nos dias 26 e 27 de julho de 2017 e Membros da comissão
avaliadora das inscrições e comissão julgadora: Titulares: Prof. Dr. Carlos Alberto Batista,
Prof. Dr. Emir Baude, Prof. Dr. Marcelo Sandin Dourado e Suplentes: Prof. Dr. Alexandre
Bernardino Lopes, Prof. Dr. Armando Heilmann, Prof. Dr. Eduardo Marone e Prof. Dr.
Maurício Almeida Noernberg. As duas opções foram aprovadas e primeiramente se
solicitará o aproveitamento e contratação de candidato aprovado, conforme opção 01 e
somente na impossibilidade desta é que se pedirá abertura de teste seletivo, a fim de se garantir
maior celeridade e também economia à UFPR, uma vez que não seria necessário haver
publicação e também a realização de novo teste seletivo para mesma área que já possui
candidatos aprovados; aprovado por unanimidade......................................................................
Aprovação de abertura de teste seletivo para contratação de professor substituto: Área de
conhecimento: TRANSPORTE DE SEDIMENTOS E MORFODINÂMICA; Lotação:
Centro de Estudos do Mar (CEM);
Cursos de Graduação do Campus Pontal do Paraná,
Matéria específica: TRANSPORTE DE SEDIMENTOS E MORFODINÂMICA, Número de
vagas: 01 (uma); Regime de trabalho: 40 (quarenta) horas; Critério de seleção: prova de
títulos e prova didática; Titulação exigida: graduação em Geologia, Oceanografia ou
Engenharias, e título de Mestre em tema de Dissertação Relacionada à Área de Conhecimento;
Programa da prova didática: 01)Características dos sedimentos costeiros; 2)Física do regime
energético costeiro; 3)Rugosidade hidráulica em fundos naturais; 4)Equação do movimento
para partículas em suspensão e fluxos acelerados; 5)Transporte de sedimentos em suspensão e
funções do sedimento de fundo; 6)Transporte de sedimentos transversal em fundos
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ondulatórios, em fundos planos e transporte longitudinal; 7)Morfologia costeira e submarina;
8)Morfodinâmica de praias arenosas, dunas e lagoas costeiras; 9)Camada limite de corrente,
de onda e camada limite conjugada e Banca: Prof. Dr. Roberta Minusi Brondani, Prof. Dr.
Eduardo Marone, Prof. Dr. Marcelo Renato Lamour, Prof.Dr. Mauricio Almeida Noernberg,
Prof. Dr. Alexandre Bernadino Lopes, Prof.Dr.Elizabete Yukiko Nakanishi Bavastri, Prof. Dr.
Carlos Eduardo Rossigali, e suplentes: Profª. MsC Elisangela do Prado Oliveira, Prof. Carlos
Roberto Soares, Prof. Marcelo Sandim Dourado; Período de inscrições: 17 a 21 de julho de
2017; Local: Secretaria do Centro de Estudos do Mar; Horário: das 9:00 as 16:00 horas;
Homologação das inscrições: 24 de julho de 2017, com publicação de edital até as 18:00
horas; Período de realização das provas: 26 a 28 de julho de 2017; aprovado por unanimidade
da plenária....................................................................................................................................
9º item da pauta: Afastamentos. Não houve pedido registrado................................................
10º item da pauta: Assuntos diversos. O diretor explicou que a Profª. Graziela solicitou que
se busquem projetos de pesquisa onde esteja prevista a captação de recursos, pois o orçamento
UFPR estará ainda mais limitado para o próximo ano e no CEM o Prof. Daniel é que deverá
centralizar o recebimento de propostas que poderão ser encaminhadas à Vice-Reitora. O diretor
solicitou que aos professores que dão aula no laboratório de informática que solicite a seus
alunos cuidado e responsabilidade quanto ao uso, uma vez que vem sendo constatada a falta
de acessórios, como mouses. O Prof. Daniel perguntou ao diretor se teremos condições de
recebermos novas turmas de engenharias no próximo ano, uma vez que a construção de salas
e laboratórios de aulas não foram construídos, conforme promessa da administração central. O
Prof. Batista falou que em respeito aos estudantes, novas entradas não deveriam ser aceitas no
CEM. A aluna Morgana Zanelato falou que realmente a situação dos alunos tem sido cada vez
mais difícil, inclusive citou o episódio desagradável de quebra de experimentos da aula de
materiais, da Engenharia Civil, onde alguns ensaios que estavam no barracão da Náutica do
CEM, foram até jogados fora. O diretor falou que apurará os fatos. O Prof. Fernando Borges
falou dos problemas identificados quanto a disciplina de Cálculo I, pois os alunos estão sem
base suficiente para acompanhar os conteúdos, principalmente os discentes de Aquicultura e
Oceanografia. Ele sugeriu que alguma disciplina seja ofertada no 1º semestre para preparar os
alunos. O prof. Marone falou que talvez a necessidade de mudança seja dos professores em
relação aos alunos, não o contrário, pois entende que cada um poderia reconhecer e trabalhar
as dificuldades. A Profª. Morgana sugeriu que se inclua prova de matemática e física na 2ª fase
do vestibular para ingresso nos cursos do CEM. O Prof. Lana levantou uma questão de ordem,
pois falou que a plenária não é o fórum para esse tipo de discussão, mas sim dentro das reuniões
dos colegiados e dos NDE’s de cada curso. Completou ainda dizendo que a plenária virou um
espaço de desabafo, sem encaminhamentos práticos e que é necessária uma reflexão por parte
de cada membro, uma vez que muitas cobranças vêm sendo feitas à direção, porém sem muito
apoio prático. 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.
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