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ATA DA 6ª (2017) REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CENTRO DE ESTUDOS 

DO MAR, REALIZADA NO DIA 10 DE AGOSTO DE 2017 

 

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

minutos), no Anfiteatro do CEM, foi realizada a sexta 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 Sachsida Garcia, MSc. 

Allysson Gomes Dutra, Dr. Carlos Adalberto Schnaider Batista, Dr. Carlos Alberto Borzone, 

Dr. Carlos Eduardo Belz, Dr. Carlos Eduardo Rossigali, Dr. Carlos Roberto Soares, Dr. César 

Aparecido da Silva, Dr. César de Castro Martins, Dr. Eduardo Tadeu Bacalhau, Dr. Emir 

Baude, Dr. Fabiano Bendhack, Dr. Fernando Araújo Borges,  MSc. Fernando Augusto 

Silveira Armani,  Dr. Francisco José Lagreze Squela, MSc. Gabriela Kaina Ferreira, Dr. 

Guilherme Sippel Machado, Drª. Hedda Elisabeth Kolm, Dr. José Guilherme Bersano Filho, 

Drª. Juliana Almansa Malagoli, Dr. Leonardo Sandrini Neto, Drª. Liliam Medeiros de Mello, 

Dr. Luiz Laureno Mafra Júnior, Dr. Maikon Di Domenico, Dr. Marcelo Renato Lamour, Drª. 

Morgana Vaz da Silva, Dr. Pedro Toledo Netto,  Drª. Roberta Brondani Minussi, Dr. Rodrigo 

Pereira Medeiros, 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, 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 e Leandro Alves pela 

Engenharia Ambiental e Sanitária. Também participou da reunião como convidada a aluna 

Lana Oliveira. Justificaram a ausência os professores: Drª. Adriana Rodrigues Perretti, Dr. 

Alexandre Bernardino Lopes, Dr. Armando Heilmann,  MSc. Cintia Miua Maruyama, Dr. 

Eduardo Marone, Drª. Eliane do Rocio Alberti Comparin, Drª. Elizabete Yukiko Nakanishi 

Bavastri, Drª. Érica Alves Gonzalez Vidal, Dr. Marcelo Franco de Oliveira, Dr. Marcelo 

Sandim Dourado e Dr. Rodolfo Luís Petersen. Pauta: 1)Abertura de concurso púbico para 

professor; 2)Aproveitamento de 2ª colocada em concurso público – Área de conhecimento: 

Matemática; 3)Aprovação de solicitação de redistribuição de professor; 4)Aprovação de 

carga horária superior as 12h semanais para professores do CEM; 5)Questionamento da 

Biblioteca do CEM sobre a alocação dos títulos entres as duas unidades da biblioteca do 

CEM (Pontal do Sul e Mirassol); 6)Aprovação de proposta de Programa de Voluntariado 

Acadêmico; 7)Aprovação de proposta de Projeto de Pesquisa (Armani); 

8)Afastamentos;  9)Assuntos diversos. 

 

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

perguntou se havia inclusão de pauta. O próprio diretor solicitou a inclusão de dois itens: 

Proposta de Cooperação Técnica com a Praticagem Paranaguá e Solicitação de 

participação em projetos. Solicitações aprovadas por unanimidade. Em seguida, deu início 

aos itens da pauta: 

 

1º item da pauta: Abertura de concurso púbico para professor; retirado da pauta, pois já 

havia sido aprovado na plenária de dezembro de 2016. 
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2º item da pauta Aproveitamento de 2ª colocada em concurso público – Área de 

conhecimento: Matemática; retirado da pauta, pois já havia sido aprovado na plenária de 

dezembro de 2016. 

 

3º item da pauta: Aprovação de solicitação de redistribuição de professor; retirado da pauta, 

pois já havia sido aprovado na plenária de dezembro de 2016. 
 

4º item da pauta: Aprovação de carga horária superior as 12h semanais para professores do 

CEM. A Profª. Juliana Almansa Malagoli solicitou essa aprovação, a fim de que fique de 

acordo com a RESOLUÇÂO Nº 34/12 – CEPE (que determina que todos os docentes em 

exercício efetivo têm obrigação de ministrar continuamente um mínimo de 8 horas aula 

semanais, sendo 4 horas aula em curso de graduação ou técnico, e com o máximo de 12 horas 

aulas semanais para docentes DE e 40horas); Aprovado por unanimidade................................. 

 
5º item da pauta: Questionamento da Biblioteca do CEM sobre a alocação dos títulos entres 

as duas unidades da biblioteca do CEM (Pontal do Sul e Mirassol). O servidor Bruno 

Costelini explicou que haviam algumas solicitações de professores quanto a biblioteca em 

que certos volumes deveriam estar alocados e que deveria haver a determinação vinda do 

diretor. O Prof. Maurício falou que livros que são específicos aos cursos que já tem alocação 

definida, como Engenharia de Aquicultura e Ciências Exatas, que seus volumes estejam fixos 

nas bibliotecas mais próximas; aprovado por unanimidade........................................................ 

 

6º item da pauta: Aprovação de proposta de Programa de Voluntariado Acadêmico. A Profª. 

Drª. Juliana Almansa Malagoli solicitou aprovação do PVA da aluna Morgana Busanello 

Zanelato (Aluna da Engenharia Civil), que atuará no Trabalho sob título: “Estudos e Análises 

das Principais Fontes Alternativas de Energia na Região Litorânea do Brasil”; aprovado por 

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

 

7º item da pauta: Aprovação de proposta de Projeto de Pesquisa (Armani). O Prof. Fernando 

Armani apresentou a proposta de participação no Projeto de Pesquisa conforme os seguintes 

dados: Título: Saneamento em áreas urbanas costeiras, Autor: Fernando Augusto Silveira 

Armani, Docentes participantes: Alexandre Bernardino Lopes, Carlos Eduardo Rossigali, 

César Aparecido da Silva e Roberta Brondani Minussi,  Discentes participantes: Rodrigo 

Gimenes da Silva, Suelen Ramos Chagas, Luiz Ricardo Adriano Ferreira, Maurilio Carvalho 

Junior e Vinicius Rogel Paulino de Oliveira. O Professor ainda apresentou o seguinte resumo: 

Os objetos de trabalho deste projeto são as zonas costeiras brasileiras urbanizadas ou em 

processo de urbanização. Nas zonas costeiras, o oceano, a terra e a atmosfera se interagem, 

influenciando o clima, a paisagem natural, a produtividade biológica, e consequentemente, os 

recursos e os usos destas regiões. A dinâmica dos processos naturais, como o vento, 

transporte de sedimentos, alagamentos, assoreamento e inundações, em áreas costeiras é 

muito mais intensa se comparada a regiões interiorizadas. Desta forma, esses ambientes, além 

de estarem sujeitos aos problemas decorrentes da urbanização comuns às outras regiões, tal 

como educação ambiental deficiente da população, falta de conscientização dos tomadores de 

decisão, desordenamento territorial, entre outros, ainda sofrem pela drenagem de áreas planas 

e costeiras, pela pressão da ocupação dos terrenos marinhos sem a observância das linhas de 

costa e pela população flutuante ao longo do ano. No litoral brasileiro, as aglomerações 
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urbanas litorâneas estão geralmente associadas a más condições de saneamento, o que exige 

ações emergenciais e de longo prazo para a recuperação da qualidade ambiental destes 

espaços. As atividades industriais, a exploração mineral e do petróleo, a veloz exploração de 

diversos espaços das zonas costeiras pelo turismo e o adensamento demográfico geram 

impactos significativos nos ambientes litorâneos, indicando a necessidade de controle e 

monitoramento constantes. Neste contexto, este projeto busca por soluções sanitárias que 

atendam as necessidades peculiares das áreas urbanas costeiras, visando à sustentabilidade 

destas regiões 

 

8º item da pauta: Afastamentos. Não houve pedido de afastamento apresentado.................... 

 

9º item da pauta: Assuntos diversos. O Prof. César Martins informou que aconteceu reunião 

da comissão que estabelecerá diretrizes internas quanto as solicitações de afastamento no 

CEM, entretanto esta não terá competência para decidir sobre os pedidos, uma vez que já 

existem resoluções que tratam do tema na UFPR. O que se pretende é estabelecer critérios 

para quando acontecer de existirem vários pedidos num mesmo período. O diretor solicitou 

que para a próxima plenária a referida comissão possa fazer um relato sobre os andamentos 

dos trabalhos. O Prof. César Silva solicitou que antes da plenária seja enviado um documento 

por e_mail a todos, para conhecimento prévio antes da discussão. O Prof. Rodrigo esclareceu 

que as normas é que definem a resposta aos pedidos de afastamento, mas que a comissão não 

tem competência para decidir sobre eles. O Prof. César Martins também relatou sobre a 

reunião ocorrida no último dia 07/08 com o Pró-Reitor da PRPPG, no Setor de Ciências da 

Terra e que reunião semelhante acontecerá dia 28/08 aqui no CEM. Ele ressaltou que o tema 

principal é a pesquisa, não apenas pós-graduação e que todos os professores deveriam 

participar. O diretor informou que os editais para contratação dos dois novos professores 

substitutos serão publicados até o próximo dia 14/08. O diretor ressaltou que a comissão que 

vem estudando a expansão do CEM está avaliando a possibilidade de construir um prédio de 

1500m² aqui no terreno em Pontal do Sul, que seria uma ampliação do prédio em H e 

contaria com características ambientais adequadas à região em que está inserida, sendo que 

esta possibilidade está sendo acompanhada pelos responsáveis pelo Plano diretor da UFPR. A 

aluna Morgana Zanelatto solicitou um documento a partir dessas discussões realizadas, para 

envio aos alunos, ao que o diretor sugeriu que ela solicite as cópias das atas às coordenações, 

que participam das reuniões. O Prof. Fabiano perguntou se os empenhos serão feitos ainda 

em 2017, uma vez que acredita que em 2018 não deverá recurso disponível para 

investimentos desse porte. O diretor respondeu que ainda não está definido de onde virá o 

recurso, que são apenas os planos que estão sendo discutidos. O Prof. Bersano reclamou que 

tem havido pouca informação e que gostaria de saber quem forma a referida comissão, a fim 

de que a mesma repasse aos demais as discussões realizadas nas reuniões, completou  

dizendo que deveríamos cobrar onde foram parar os recursos prometidos pelo MEC e 

propagados pelo Prof. Zaki Akel, pois devemos cobrar transparência da administração 

central. O Prof. Talal falou que havia até a citação de um determinado documento que tratava 

o assunto no PPC do Curso de Licenciatura em Ciências Exatas. Morgana Zanelatto também 

solicitou que se inclua nas discussões da comissão a cerca das construções no CEM, as 

condições a que os alunos são expostos como calor excessivo, salas apertadas e inadequadas, 

pouca luminosidade, etc. A Profª. Lilian Mello sugeriu que os alunos solicitem a indicação de 

um representante discente para compor a comissão, mas o diretor explicou que várias 
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reuniões já foram realizadas e que essa talvez não seja a melhor solução, entretanto 

concordou que é importante buscar informações com as coordenações, inclusive solicitando 

as cópias das atas passadas. E nada mais havendo a tratar, o diretor encerrou a reunião, da 

qual eu Silvana de Oliveira Borges, Chefe da Secretaria Administrativa, lavrei a presente ata, 

que vai assinada por mim e pelo diretor.  

 


