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ATA DA 7ª (2017) REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CENTRO DE ESTUDOS 

DO MAR, REALIZADA NO DIA 05 DE SETEMBRO DE 2017 

 

Aos cinco dias do mês de setembro de dois mil e dezessete, as 9:30 hrs (nove horas e trinta 

minutos), no Anfiteatro do CEM, foi realizada a sétima 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: Dr. Alexandre Bernardino Lopes, Dr. 

Alexandre Sachsida Garcia, Dr. Carlos Alberto Borzone, Dr. Carlos Eduardo Belz, Dr. Carlos 

Eduardo Rossigali, Dr. Carlos Roberto Soares, Dr. César Aparecido da Silva, Dr. Daniel Hauer 

Queiróz Telles, Dr. Eduardo Marone, Drª. Eliane do Rocio Alberti Comparin, MSc. Elisângela 

do Prado Oliveira, Dr. Emir Baude,  MSc.  Fernando  Augusto Silveira Armani, Dr. Guilherme 

Sippel Machado, Drª. Juliana Almansa Malagoli, Dr. Leonardo Sandrini Neto, Drª. Lilian 

Medeiros de Mello, Drª. Luciene Corrêa Lima, Dr. Luiz Laureno Mafra Júnior, Dr. Maikon Di 

Domenico, Dr. Marcelo Franco de Oliveira, Dr. Marcelo Sandim Dourado, Drª. Morgana Vaz 

da Silva, Dr. Paulo da Cunha Lana, Dr. Pedro Toledo Netto, Drª. Renata Hanae Nagai, Drª. 

Roberta Brondani Minussi, Drª. Silvia Pedroso Melegari e Dr. Talal Suleiman Mahmoud. 

Também estavam presentes os representantes da biblioteca Bruno Gabriel Costelini e Caroline 

Felema dos Santos Rocha. E ainda, participou da reunião como convidada a técnica 

administrativa Laís Leopoldo Dantas, administradora do CEM. Justificaram a ausência os 

professores: Drª. Adriana Rodrigues Perretti, Dr. Armando Heilmann,   MSc. Cintia Miua 

Maruyama, Dr. César de Castro Martins, Dr. Eduardo Tadeu Bacalhau, Drª. Elizabete Yukiko 

Nakanishi Bavastri, Drª. Érica Alves Gonzalez Vidal, Drª. Hedda Elisabeth Kolm e Dr. 

Rodolfo Luís Petersen. 1) Convênio Internacional com a Prince Edward Island University 

(Prof. Daniel); 2) Solicitação do Prof. Carlos Belz de afastamento para Pós-doutorado; 3) 

Relato da comissão de afastamento e inclusão de membro nesta comissão (Profª. Cintia); 

4)Aprovação de Propostas de Projetos de FDA; 5) Aprovação de Propostas de Programa de 

Voluntariado Acadêmico; 6) Solicitação de redistribuição do Prof. Thiago Zagonel Serafini; 7) 

Solicitação de ajuste curricular do curso de Engenharia Ambiental e Sanitária; 8) Apresentação 

de proposta da Biblioteca do CEM, quanto as monografias dos alunos do CEM; 9) Solicitação 

do Prof. Daniel para desligamento do Conselho Municipal de Meio Ambiente de Pontal do PR; 

10)Solicitação de docentes para participação em projeto de pesquisa; 11) Afastamentos; 

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

 

O diretor deu início à plenária cumprimentando e agradecendo a presença de todos e 

apresentou a recém nomeada administradora do CEM, Laís Leopoldo Dantas, a qual recebeu 

as boas-vindas. O diretor informou que as alterações solicitadas por correspondência 

eletrônica, quanto as atas de 29/06/17 e  10/08/17 foram realizadas e após consulta aos 

presentes, as duas atas foram aprovadas por unanimidade. O diretor perguntou ainda se havia 

inclusão de pauta e o Prof. Fernando Armani e a Profª. Renata Nagai solicitaram inclusão: 

Solicitação de participação em projetos de pesquisa. Solicitações aprovadas por 

unanimidade. Em seguida, deu início aos itens da pauta: 

 

1º item da pauta: Convênio Internacional com a Prince Edward Island University (Prof. 

Daniel). O Prof. Dr. Daniel Hauer Queiroz Telles apresentou a proposta de um convênio 

guarda-chuva com a referida instituição internacional, a fim de realizar convênio com a UFPR 

para atividades diversas; aprovado por unanimidade...................................................................  
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2º item da pauta:  Solicitação do Prof. Carlos Belz de afastamento para Pós-doutorado. O 

diretor solicitou ao Prof. Dr. Luiz Laureno Mafra Júnior que lesse o parecer elaborado por ele, 

em relação a análise da solicitação de afastamento do Prof. Belz. O Prof. Mafra proferiu a 

leitura e explicou que após a análise do pedido e considerando que não haverá necessidade de 

contratação de professor substituto para cobrir a ausência do professor, uma vez que o arranjo 

realizado com professores que deverão assumir as disciplinas não comprometerá os cursos do 

CEM, a saber: o Prof. Francisco José Lagreze Squela assumirá 43,5 h de duas disciplinas do 

curso de Engenharia de Aquicultura, o Prof. José Guilherme Bersano Filho assumirá 18 h em 

uma disciplina do curso de Engenharia de Aquicultura e o prof. Ubiratã de Assis Teixeira da 

Silva assumirá 36 h em uma disciplina do curso de Oceanografia. O Prof. Mafra frisou ainda, 

que considerando que há um potencial de incrementar a atuação em pesquisa e extensão durante 

e após o estágio pós-doutoral, conforme a documentação apresentada, firmou parecer favorável 

ao afastamento, conforme solicitado; solicitação aprovada por unanimidade dos participantes 

da plenária.................................................................................................................................... 

 

3º item da pauta:  Relato da comissão de afastamento e inclusão de membro nesta comissão 

(Profª. Cintia). Retirado de pauta................................................................................................. 
 

4º item da pauta: Aprovação de Propostas de Projetos de FDA; O Centro de Estudos do Mar 

apresentou a proposta de FDA 2017 – Fluxo Contínuo Tipo B – Título: Laboratório de 

Informática Móvel – Aquisição de notebooks para atividades em sala de aula em função da 

sobrecarga do único laboratório de informática do CEM, que atende 5 cursos de graduação. 

Valor solicitado: R$ 19.995,00 (dezenove mil novecentos e noventa e cinco reais), para 

compra dos notebooks através do pregão 81/16 (item 7) – carona UFPR/UFOP –UASG: 

154046; proposta aprovada por unanimidade da plenária.......................................................... 

O Curso de Graduação em Oceanografia apresentou a proposta de FDA 2017 – Fluxo Contínuo 

Tipo B – Título: Aquisição de materiais fundamentais para os laboratórios didáticos do Curso 

de Graduação de Bacharelado em Oceanografia do Centro de Estudos do Mar. Valor solicitado: 

R$ 18.957,98 (dezoito mil novecentos e cinquenta e sete reais com noventa e oito centavos), 

para aquisição de itens diversos que estão detalhados na proposta, item VII – orçamento dos 

itens solicitados; proposta aprovada por unanimidade da plenária............................................... 
O Curso de Graduação em Engenharia de Aquicultura apresentou a proposta de FDA 2017 – 

Fluxo Contínuo Tipo B – Título: Aquisição de material complementar à operacionalização do 

Laboratório Didático do curso de Engenharia de Aquicultura do Centro de Estudos do Mar-

Unidade Mirassol;  proposta aprovada por unanimidade da plenária........................................... 

 
5º item da pauta: Aprovação de Propostas de Programa de Voluntariado Acadêmico. A Profª. 

Drª. Roberta Brondani Minussi apresentou as propostas de dois PVA”s no projeto de pesquisa 

intitulado "Saneamento em Zonas Costeiras Urbanizadas". As alunas são: Tais Avaip Nunes e  

Caroline Cunha da Paixão; propostas aprovadas por unanimidade da plenária.......................... 

  

6º item da pauta: Solicitação de redistribuição do Prof. Thiago Zagonel Serafini. O diretor 

solicitou à Profª. Drª. Morgana Vaz da Silva que se manifestasse quanto a decisão da comissão 

indicada para analisar a referida solicitação. Ela informou que a comissão formada por ela, 

pelos professores Dr. Paulo da Cunha Lana e Dr. Marcelo Renato Lamour, após análise de 
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currículo e pertinência com as necessidades e demandas do CEM, realizaram entrevista pessoal 

com o Prof. Thiago no dia 04/09/17 em Curitiba, durante o qual confirmaram que o mesmo 

possui perfil adequado ao CEM  e por este motivo a comissão deu parecer favorável a 

redistribuição do mesmo; decisão aprovada por unanimidade dos participantes da 

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

 

7º item da pauta: Solicitação de ajuste curricular do curso de Engenharia Ambiental e 

Sanitária. O diretor solicitou à coordenadora do referido curso para que relatasse esse item da 

pauta. A Profª. Morgana Vaz informou que há necessidade de efetuar uma permuta entre os 

períodos das disciplinas CEM144- Poluição do Ar e RB336- Legislação e Meio Ambiente.  A 

disciplina de poluição do ar pertencerá ao quadro de disciplinas do 7° período e a disciplina de 

legislação e meio ambiente passará a compor o quadro de disciplinas do 8° período regular do 

referido curso. Também foi informado que houve uma proposta de alteração da ementa da 

disciplina de CEM148- Limnologia, do oitavo período, pelo Prof. Fernando Armani. As duas 

propostas foram aprovadas pelo colegiado de curso e também por unanimidade da plenária do 

CEM............................................................................................................................................. 

 

8º item da pauta: Apresentação de proposta da Biblioteca do CEM, quanto as monografias 

dos alunos do CEM. O diretor passou a palavra à bibliotecária Caroline, que explicou que em 

razão do o aumento do número de exemplares em nossos acervos e a consequente escassez 

cada vez maior de espaço de armazenagem, a biblioteca propõe que a partir de 2018, as 

monografias de graduação sejam entregues apenas no formato digital e que, somente para este 

nível, não seja mais ofertado o serviço de elaboração de ficha catalográfica, uma vez que deverá 

ser adquirido pelo SIBI um programa que auxiliará neste sentido. O Prof. Dourado se 

manifestou contrário à mudança, pois entende que é importante manter o documento físico. O 

Prof. Lana apoiou a ideia do formato digital único. O Prof. Marone solicitou que aguardem a 

aquisição do programa de automatização da ficha, para somente depois suspender a elaboração 

da ficha catalográfica. A Profª. Silvia falou que na UFSC um sistema automatizado já está 

instalado e funciona bem, assim como o arquivo é digital. O Prof. Noernberg disse que 

concorda com as mudanças propostas, entretanto, os colegiados deverão ser consultados para 

se manifestarem a respeito, além de que é necessário que se aguarde a aquisição do programa, 

para depois cancelar a elaboração da ficha. O Prof. César Silva lembrou que é importante que 

cada curso verifique no seu PPC essa possibilidade, a fim de evitar problemas futuros. O diretor 

perguntou à Caroline se havia alguma previsão para implantação do programa e ela explicou 

que na próxima reunião de direção do SIBI deverá acontecer uma discussão a respeito do tema 

e depois esta reportará ao CEM. Ficou acordado que cada colegiado fara uma discussão e 

repassará as informações e decisões ao SIBI, acerca do arquivo de monografias, já quanto a 

catalogação, será necessário aguardar a aquisição de programa específico; aprovado por 

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

 

9º item da pauta: Solicitação do Prof. Daniel para desligamento do Conselho Municipal de 

Meio Ambiente de Pontal do PR. O Prof. Daniel explicou que tomou assento no COLIT, desta 

forma fica inviável continuar com suas atividades no CONSEMA e pediu um voluntário para 

assumir esse encargo, ressaltando que a Profª. Lilian Medeiros continua como titular. Após 

algumas ponderações, o prof. Daniel decidiu que ficará no cargo até dezembro de 2017, para 

depois o CEM indicar um substituto............................................................................................ 
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10º item da pauta: Solicitação de docentes para participação em projeto de pesquisa; 

Aprovação do Plano Individual de Trabalho do Docente Fernando Augusto Silveira Armani 

para participação  no projeto: Manutenção de uma rede de monitoramento hidrológico e 

micrometeorológico na bacia do Rio Verde no período de agosto de 2017 a julho de 2020, com 

carga horária total de 648 horas (4h/semana) na função de pesquisador; aprovado por 

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

A Profª. Drª. Renata Hanae Nagai solicitou aprovação para sua participação no projeto de 

pesquisa intitulado “A porção superior da circulação meridional do Atlântico no Quaternário 

Superior: uma visão do Atlântico Sudoeste”: A presente proposta de pesquisa tem como 

objetivo principal reconstituir as condições ambientais (temperatura, estrutura vertical da 

coluna d’água, produtividade oceânica e disponibilidade de nutrientes) da porção superior 

(<1400m) do Atlântico Sudoeste no Quaternário Superior. Aplicando, para isso, associações e 

composição química de foraminíferos planctônicos e bentônicos em registros sedimentares 

marinhos coletados na margem SE Brasileira. Espera-se contribuir para o melhor entendimento 

do componente superficial da circulação meridional do Atlântico no Holoceno e em condições 

de contorno glacial e interglacial, e da evolução das condições das águas superficiais do 

Atlântico Sudoeste e sua relação com variações climáticas regionais e globais; aprovado por 

unanimidade pela plenária........................................................................................................... 

 

11º item da pauta: Afastamentos. O Prof. Dr. Eduardo Marone solicitou afastamento no 

período de 02/01/2018 a 09/02/2018, a fim de apresentar o Curso de Treinamento do 

International Ocean Institute (dentro do Convênio IOI-FUNPAR/UFPR) na Universidad de 

Playa Ancha, Valparaíso, Chile, curso do qual é Diretor e professor. O mesmo indicou o Prof. 

Dr. Marcelo Sandin Dourado para assumir os encargos didáticos durante o período do 

afastamento;  aprovado por unanimidade..................................................................................... 

O Prof. Dr. Carlos Roberto Soares solicitou afastamento no período de 08/01/18 a 02/02/18, a 

fim de ministrar parte do Curso de Treinamento do International Ocean Institute (dentro do 

Convênio IOI-FUNPAR/UFPR) na Universidad de Playa Ancha, Valparaíso, Chile; aprovado 

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

 

12º item da pauta: Assuntos diversos. O diretor explicou que na última reunião da comissão 

que trata da expansão do CEM, foi discutida mais uma vez a ampliação da área construída, que 

terá o projeto do Prof. Paulo Pacheco, e este deverá estar finalizado ainda este mês o qual 

seguirá processo normal de licitação, uma vez que não houve interesse de algum financiador 

externo, havendo necessidade de recurso da UFPR. A Profª. Lilian Mello falou de sua 

participação no Conselho Gestor do Parque do Superagui, na Câmara Técnica que visa 

pesquisas em comunidades tradicionais, com necessidade de procedimentos via UFPR, 

apontando de que forma essa conduta poderá ser feita (OIT 169). O diretor solicitou que sejam 

esclarecidos quem são as comunidades tradicionais, para possibilitar uma melhor apreciação. 

O Prof. Carlos Rossigali perguntou sobre a redistribuição da Profª. Solange, que foi aprovada 

e ainda não foi dado continuidade. O diretor explicou que há necessidade de liberarem novas 

vagas pelo MEC, para depois dar prosseguimento. O Prof. Maurício falou ainda da reunião 

com o Pró-Reitor da PRPPG ocorrida aqui no CEM no último dia 28/08, que contou com a 

participação de apenas 16 professores, onde muitos não compareceram, nem justificaram a 

ausência. Ressaltou que durante a mesma foi falado sobre contratos de professores em 
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Dedicação Exclusiva sem, entretanto, contarem com registro de pesquisa junto a PRPPG, e que 

aqueles que não tiverem atividades de pesquisa ou extensão poderão ter que se justificar perante 

a administração central. 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. 

 

 

 

 

      


