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ATA DA REUNIÃO 1ª (2017) PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CENTRO DE ESTUDOS 

DO MAR, REALIZADA NO DIA 15 DE FEVEREIRO DE 2017 

 

Aos quinze dias do mês de fevereiro de dois mil e dezessete, as 10:00 hrs (dez horas), na sala 

Mar Adriático do CEM, foi realizada a reunião plenária ordinária 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. Carlos Adalberto Schnaider Batista, Dr. Carlos Alberto Borzone, Dr. Carlos 

Eduardo Belz,  Dr. César Aparecido da Silva, Dr. César de Castro Martins, MSc. Cintia Miua 

Maruyama, Dr. Eduardo Tadeu Bacalhau, Drª. Eliane do Rocio Alberti Comparin, Dr. Emir 

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

Armani, Dr. Guilherme Sippel Machado, Drª. Hedda Elisabeth Kolm, Dr. Leonardo Sandrini 

Neto, Dr. Luiz Laureno Mafra Júnior, Dr. Marcelo Sandin Dourado, Dr. Paulo da Cunha Lana, 

Dr. Pedro Toledo Netto e Dr. Roberta Brondani Minussi. Também estavam presentes os  

representantes discentes: Isabelle Silveira e Plinio S. G. Pinheiro, pela Oceanografia e Ivo 

Spring Neto, pela Aquicultura. Justificaram a ausência os professores: Drª. Elizabete Yukiko 

N. Bavastri, Drª. Érica Alves Gonzalez Vidal, Dr. José Guilherme Bersano Filho, Drª. Juliana 

Almansa Malagoli, Drª. Naina Pierri Estades, Drª. Renata Hanae Nagai, Dr. Ubiratã de Assis 

Teixeira da Silva e Dr. Talal Suleiman Mahmoud. 1)Abertura de processo eleitoral para 

coordenação do curso de graduação em Engenharia Ambiental e Sanitária; 2)Solicitação de 

aprovação para realização da pesquisa intitulada "Atividades portuárias e seus impactos em 

populações de golfinhos costeiros" pela aluna Tara van Belleghem e pela bióloga Camila 

Domit; 3)Aprovação de resultado de avaliação de estágio probatório de docente; 4)Solicitação 

de ajuste curricular para os cursos de graduação em Oceanografia e Engenharia Ambiental e 

Sanitária; 5)Solicitação de proposta de aditivo do contrato PMP – Camila Domit; 

6)Afastamentos; 7)Assuntos diversos............................................ 

 

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

perguntou se havia alguma consideração a ser feita sobre a ata da plenária anterior, que foi 

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

 

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

Engenharia Ambiental e Sanitária. O diretor passou a palavra ao Prof. Dr. César Silva, atual 

coordenador e o mesmo esclareceu que seu mandato vence em julho de 2017, sendo necessário 

iniciar processo eleitoral. Sendo assim, o diretor fez as indicações para composição da 

comissão eleitoral: Professores – Drª.Roberta Brondani Minussi, como titular e Dr. Eduardo 

Tadeu Bacalhau, como suplente; Técnicos: Carlos André Pontes, como titular e Marco Antonio 

dos Santos, como suplente; Discentes: Leandro Alves Nascimento, como titular e Carem 

Jorjiane Mersenburg Gonçalves, como suplente. O período de inscrição de chapa será: 27 a 31 

de março de 2017, diretamente na secretaria administrativa do CEM, com a eleição marcada 

para o dia 12 de abril de 2017, no horário das 10:00 h às 17:00 h, em Mirassol; aprovado por 

unanimidade da plenária............................................................................................................. 

 
2º item da pauta: Solicitação de aprovação para realização da pesquisa intitulada "Atividades 

portuárias e seus impactos em populações de golfinhos costeiros" pela aluna Tara van 

Belleghem e pela bióloga Camila Domit. A Drª. Camila explicou que pesquisa terá como 
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método de obtenção de dados o envio de questionário à gestores, pesquisadores e 

empreendedores com o objetivo de (i) avaliar por meio da percepção destes atores os impactos 

relativos das atividades portuárias às populações costeiras de golfinhos e (ii) identificar ações 

a serem priorizadas para otimizar a conservação das espécies e de seus habitats.  Salientou 

ainda a necessidade de aprovação departamental pois haverá a solicitação desta para 

encaminhamento do questionario para avaliação pelo Conselho de ética do Setor de Ciências  

Humanas da UFPR;   aprovada por unanimidade......................................................................... 

 

3º item da pauta: Aprovação de resultado de avaliação de estágio probatório de docente. ; A 

1ª etapa de avaliação de estágio probatório da Profª. Drª. Adriana Rodrigues Perretti, que 

teve a Comissão avaliadora formada pelos professores doutores: Luiz Laureno Mafra Júnior, 

Hedda Elisabeth Kolm e Marcelo Renato Lamour,  realizada em  20/12/16, com resultado de 

100 (cem pontos), resultado aprovado por unanimidade da plenária. A 3ª etapa de avaliação de 

estágio probatório do Prof. Dr. Ernesto Jacob Keim, que teve a Comissão avaliadora formada 

pelos professores doutores: Luciene Corrêa Lima, Carlos Roberto Soares e Rodrigo Pereira 

Medeiros, e que foi realizada em  19//01/17, com resultado de 91 (noventa e um pontos), 

aprovado por maioria e registrada a abstenção da Profª. Roberta Mussi. A 3ª etapa de avaliação 

de estágio probatório do Prof. Dr. Allysson Gomes Dutra, que teve a Comissão avaliadora 

formada pelos professores doutores: Lilian Medeiros de Mello, Paulo da Cunha Lana e Rodrigo 

Pereira Medeiros,  realizada em  31/01/17, com resultado de 60 (sessenta pontos), a plenária 

por maioria aprovou o resultado, mas foi registrado o voto contrário da Profª. Hedda E. Kolm 

e abstenção da Profª. Roberta Minussi........................................................................................  

 

4º item da pauta: Solicitação de ajuste curricular para os cursos de graduação em Oceanografia 

e Engenharia Ambiental e Sanitária. O coordenador do curso de Oceanografia, Prof. Dr. Carlos 

Alberto Borzone explicou que há necessidade de reformular a disciplina Direito Ambiental, 

RB336, ofertada para seu curso, assim como salientou a necessidade de reformular a disciplina 

CEM138, do curso de Engenharia Ambiental e Sanitária, ao qual o Prof. Dr. César Aparecido 

da Silva também destacou a importância das alterações propostas. Os coordenadores 

explicaram que é necessária a alteração, uma vez que dois concursos públicos já foram abertos 

para contratação de professor de Direito Ambiental, mas sem efetividade até o momento. Desta 

forma, acredita-se que alterando a disciplina, como proposto, será menos problemático aprovar 

candidato em condições de assumir tais encargos, pois abrirá um leque maior de profissionais 

habilitados. Sendo assim, foi solicitado a alteração do Direito Ambiental RB336, do curso 40 

C – Oceanografia e Direito Ambiental CEM138, do curso 162A – Engenharia Ambiental e 

Sanitária, para Legislação e Meio Ambiente. Aprovado por unanimidade da plenária................ 

 

5º item da pauta: Solicitação de proposta de aditivo do contrato PMP – Camila Domit. A 

coordenadora do Projeto de Monitoramento de Praias solicitou o aditivo de prorrogação de 

tempo, com novo período até MARÇO de 2018 e de valores, sendo esse equivalente a R$ 

497.039,75 (quatrocentos e noventa e sete mil, trinta e nove reais, com setenta e cinco 

centavos), o qual será executado conforme estabelecido no Anexo D, do Plano de Trabalho a 

ser vinculado ao contrato 046/2016, já aprovado e em andamento; aprovado por unanimidade. 

6º item da pauta: Afastamentos. O Prof. Dr. Maikon Di Domenico solicitou afastamento no 

período de 20 de maio a 03 de junho de 2017, a fim de participar da expedição científica para 
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o inventario da meiofauna marinha em Kaneohe Bay, Oahu, Haway. O Projeto é uma iniciativa 

do Smithsonian Conservation Center e contará com 8 especialistas em diferentes grupos 

taxonômicos, sendo o professor Maikon responsável pela coleta e identificação de anelídeos 

(Annelida). O mesmo informou que seus encargos docentes no período serão assumidos pelo 

Prof. Dr. Carlos Alberto Borzone; aprovado por unanimidade. O Prof. Dr. Luiz Laureno Mafra 

Júnior solicitou afastamento do país, com ônus limitado, a fim de participar de reunião de 

projeto de pesquisa sob a coordenação geral da International Atomic Energy Agency (IAEA, 

no período de 05 a 11 de junho de 2017, em Sant Carles de la Rapitá, Tarragona, Espanha. O 

mesmo informou que seus encargos didáticos ficarão a cargo do Prof. Rodrigo Pereira 

Medeiros; aprovado por unanimidade. O Prof. Dr. Maurício Almeida Noernberg solicitou 

afastamento no período de 10 a 22 de maio de 2017, a fim de participar de banca de doutorado 

no Instituto Superior Técnico da Universidade de Lisboa, bem como visita técnica e discussão 

sobre possível cooperação técnica; esta atividade se dará no dia 12 de maio de 2017. 

Participação e apresentação de trabalho no International Ocean Colour Science Meeting 2017, 

em Lisboa no período entre 15-18 de maio de 2017. O evento reúne os principais cientistas do 

tema e serão definidas diretrizes e protocolos de pesquisas para os próximos anos. E ainda, 

participação no worshop de treinamento Copernicus Marine Data Stream, promovido pela 

EUMETSAT no dia 19 de maio de 2015; este treinamento é parte do International Ocean 

Colour Science Meeting 2017. Os encargos didáticos ficarão por conta do Prof. Eduardo 

Marone; Aprovado por unanimidade na plenária. A Profª. Drª. Renata Hanae Nagai solicitou 

afastamento no período de 07 a 15 de maio de 2017, a fim de participar do 5th Open Science 

Meeting - Global Challenges for our Common Future: a paleoscience perspective, em Zaragoza 

(Espanha). Neste evento, a mesma apresentará 3 trabalhos em formato pôster, dos quais 

participam dois alunos egressos do curso de Oceanografia e uma aluna de Mestrado da 

PGSISCO. A coordenação do curso de Oceanografia está ciente não possui disciplinas durante 

o período do evento, e de que a Profa. Dra. Adriana Rodrigues Perretti assumirá seus encargos 

didáticos eventuais. E ainda,  que o Prof. Dr. Cesar de Castro Martins estará à frente da 

PGSISCO, sem prejuízos à coordenação da mesma; aprovado por unanimidade. O Prof. Carlos 

Belz comunicou que assumirá a disciplina de anestesiologia e parasitologia para mamíferos 

marinhos, no curso de Medicina Veterinária. 

 7º item da pauta: Assuntos diversos. O Prof. Emir Baude solicitou que fosse formada uma 

comissão para seleção de bolsa monitoria, a fim de se atender a exigência do processo. Desta 

forma, foram indicados os professores doutores: Emir Baude, Fernando Augusto Armani, 

Marcelo Renato Lamour, Marcelo Sandin Dourado, Morgana Vaz da Silva e Talal Suleiman 

Mahmoud; aprovado por unanimidade. O diretor informou que no próximo mês haverá um 

treinamento para formação da Brigada de Incêndio do CEM, por ser exigência do Corpo de 

Bombeiros e que alguns servidores já foram indicados a participar e aproveitou para convidar 

quem queira ser voluntário. A Profª. Adriana se apresentou como voluntária, ao que o diretor 

agradeceu. 

 

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. 
 

 

      


