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ATA DA 9ª (2017) REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CENTRO DE ESTUDOS
DO MAR, REALIZADA NO DIA 07 DE NOVEMBRO DE 2017
Aos sete dias do mês de novembro de dois mil e dezessete, as 9:00 h (nove horas), no Anfiteatro
do CEM, foi realizada a nona 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. Carlos Adalberto Schnaider
Batista, Dr. Carlos Alberto Borzone, Dr. Carlos Eduardo Rossigali, MSc. Cintia Miua
Maruyama, Dr. Daniel Hauer Queiroz Telles, Dr. Eduardo Tadeu Bacalhau, Drª. Eliane do
Rocio Alberti Comparin, MSc. Elisângela do Prado Oliveira, Dr. Emir Baude, Dr. Ernesto
Jacob Keim, Dr. Fabiano Bendhack, Dr. Fernando Araújo Borges, Dr. Francisco José Lagreze
Squella, Drª. Gabriela Kaiana Ferreira, Dr. Guilherme Sippel Machado, Dr. José Guilherme
Bersano Filho, 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 Renato Lamour, Dr. Marcelo Sandin Dourado, Dr. Pedro Toledo
Netto, Dr. Rodolfo Luís Petersen, Drª. Silvia Pedroso Melegar, Dr. Talal Suleiman Mahmoud
e Dr. Ubiratã de Assis Teixeira da Silva. Também estavam presentes os representantes
discentes Morgana Zanelatto e Lana Maria Oliveira Santos pela Engenharia Civil, Renan Perez
Macedo pela Engenharia de Aquicultura, Plinio Sasso G. Pinheiro, Laís Ferreira dos Santos e
Rafaela F. pela Oceanografia, além das representantes da Maris Empresa Júnior Isadora Braga
R. M. César e Aika Silveira. Justificaram a ausência os professores: Dr. Armando Heilmann,
Dr. Carlos Roberto Soares, Dr. Carlos Eduardo Belz, Dr. César Aparecido da Silva, Dr. César
de Castro Martins, Dr. Eduardo Marone, Drª. Elizabete Yukiko Nakanishi Bavastri, MSc.
Fernando Augusto Silveira Armani, Drª. Juliana Almansa Malagoli, Drª. Morgana Vaz da
Silva, Drª. Renata Hanae Nagai, Drª. Roberta Brondani Minussi. Pauta: 1)Aprovação de
resultado de avaliação de estágio probatório de docentes; 2)Aprovação de resultado de
concurso público para contratação de professor; 3)Aprovação de prorrogação de contrato de
professores substitutos; 4)Aprovação para criação do Núcleo de Oceanografia Educacional;
5)Aprovação de Plano de Voluntariado Acadêmico; 6)Resultado da reunião com o Sr. Reitor
e futuras ações a serem tomadas visando a expansão do Centro de Estudos do Mar; 7)Abertura
de concurso público para contratação de professor; 8)Aprovação de plano de trabalho com a
FUNDEPAG, para o monitoramento da atividade pesqueira no litoral do Paraná;
9)Afastamentos; 10)Assuntos diversos. Inclusão de pauta edital do Concurso de Matemática
......................................................................................................................................................
A reunião foi iniciada e a ata da reunião de 05/10/17 foi aprovada por unanimidade. A
seguir foi a abordado o 1º item da pauta: Aprovação de resultado de avaliação de estágio
probatório de docentes. O diretor informou que foram realizadas as entrevistas que tiveram os
seguintes resultados: A 3ª etapa do estágio probatório do Prof. Dr. Armando Heilmann, que
teve por Comissão de Avaliação os professores: Dr. Marcelo Sandin Dourado, Dr. Carlos
Eduardo Belz e Dr. Carlos Adalberto Schnaider Batista, teve um resultado final de 90 (noventa)
pontos; A 3ª etapa do estágio probatório do Prof. Dr. Carlos Eduardo Rossigali, que teve por
Comissão de Avaliação os professores: Drª. Elizabete Yukiko Nakanishi Bavastri, Dr.
Alexandre Bernardino Lopes e Dr. Carlos Roberto Soares, chegou a um resultado de 96
(noventa e seis) pontos; A 2ª etapa do estágio probatório do Prof. Dr. Marcelo Franco de
Oliveira, que teve por Comissão de Avaliação os professores: Dr. Dr. Alexandre Bernardino
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Lopes, Dr. Carlos Adalberto Schnaider Batista e Dr. Emir Baude, chegou a um resultado de 92
(noventa e dois) pontos. Todos os resultados foram aprovados por unanimidade da plenária.
Na sequência foi abordado o 2º item da pauta: Aprovação de resultado de concurso público
para contratação de professor. O diretor fez a leitura da ata da divulgação de resultado do
concurso para contratação de professor do magistério superior, na área de conhecimento
QUÍMICA GERAL E FÍSICO QUÍMICA: “Foram considerados habilitados os candidatos
aprovados nas provas escrita e didática, com média igual ou superior a 7 (sete) pontos, na escala
de 0 (zero) a 10 (dez), com pelo menos 3 (três) examinadores em cada uma das provas. A
classificação final dos candidatos foi feita pela ordem decrescente da soma dos pontos obtidas
nas provas escrita, didática, defesa do currículo, projeto de pesquisa entrevista e análise de
currículo. A comissão avaliadora indicou a respectiva ordem de classificação: 1º lugar:
RICARDO FRANCISCO BROCENSCHI, com nota 35,21 (trinta e cinco pontos vírgula vinte
e um) e 2º lugar: GEORGE HIDEKI SAKAE, com nota 32,18 (trinta e dois pontos vírgula
dezoito)”. Salientando que se inscreveram 27 (vinte e sete) candidatos, tendo 21 (vinte e uma)
inscrições deferidas e 06 (seis) indeferidas. Compareceram ao certame 17 (dezessete)
candidatos; o resultado foi aprovado por unanimidade da plenária. A seguir, foi tratado do 3º
item da pauta: Aprovação de prorrogação de contrato de professores substitutos. O diretor
informou que o contrato dos professores substitutos tem encerramento programado para este
ano, entretanto há necessidade de prorrogação dos mesmos para continuidade das aulas, uma
vez que existe demanda que justifique, bem como possuímos código de vaga disponível para
tal. Proposta de renovação de contrato do Prof. Dr. GUILHERME AUGUSTO
STEFANELO FRANZ (que tem vencimento em 30/11/2017), até 31/12/2017 e também que
seja renovado no período de 01/01/2018 a 31/07/2018, neste caso utilizando a vaga do Prof.
Dr. Carlos Eduardo Belz, que se afastará para realização de pós-doc, conforme já aprovado no
processo 23075.198528/2017-98); solicitação aprovada por unanimidade da plenária. O diretor
também apresentou a proposta de renovação de contrato do Prof. Dr. DIEGO FARAGO
PASTEGA (que tem vencimento em 31/12/2017) e solicitou aprovação para renovação até
31/07/2018, salientando que a vaga continuará sendo suprida pela vaga destinada ao Diretor
dos Campi Avançado; solicitação aprovada por unanimidade da plenária. Dando continuidade,
o diretor solicitou à Profª. Liliam Mello que apresentasse o 4º item da pauta: Aprovação para
criação do Núcleo de Oceanografia Educacional. A mesma explicou que o referido núcleo será
coordenado por ela e a proposta para sua criação, terá como objetivo principal receber as
demandas para participação em divulgações científicas; aprovado por unanimidade. A seguir
foi tratado o 5º item da pauta: Aprovação de Plano de Voluntariado Acadêmico. O diretor
solicitou que os professores que tivessem PVA”s de seus alunos que os apresentasse para
aprovação. O Prof. Francisco José Lagreze Squella apresentou as propostas de seus alunos:
- e Evelyn Z. Araújo.- montagem de sistema de bioensaio no LAMIC e Bentos e apoio na
pesquisa de Tais Serpa (mestranda PGCISCO) - Giovani Santana e Jefferson Inglez:
Montagem do sistema de cultivo de algas no CAMAR e manutenção de cultivos; todos
aprovados por unanimidade. A Profª. Drª. Luciene Corrêa Lima apresentou as propostas de
suas alunas: Marina Milani Assunção (Oceanografia); Debora Basto de Araújo (Ciências
Exatas): Viviane Zella Mendes (Eng Aquicultura); todos aprovados por unanimidade.
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Na sequência o diretor abordou o 6º item da pauta: Resultado da reunião com o Sr. Reitor e
futuras ações a serem tomadas visando a expansão do Centro de Estudos do Mar. O Prof.
Bersano iniciou apresentando a sua proposta que engloba 2 itens: 1) - Manter o projeto
existente e incluir adaptações para a Unidade Mirassol (mais salas, mais professores, melhorar
a estrutura em geral) e 2) - Desenvolver expansão do CEM/Pontal do Sul a fim de transformálo em um Campus Avançado e buscar área adequada para os cursos. O Prof. Bersano pediu
votação para tal proposta. Em seguida o Prof. Bacalhau mencionou a sua preocupação com o
prédio de Mirassol, pois acredita que esse projeto contempla apenas a estrutura de Pontal do
Sul, colocando em risco o fim da licenciatura em Mirassol, pois existe muita dificuldade na
locomoção dos alunos para Pontal do Sul. Ele também comentou que fez pesquisas com os
alunos para saber se eles permaneceriam na licenciatura, caso esta migrasse para Pontal do Sul
e afirmou que 90% dos alunos desistiriam. O Prof. Rodrigo se mostrou contra a votação, pois
afirma que não há informações suficientes para tomar uma decisão tão complexa e que a
plenária não é o local ideal para isso, ele sugeriu que haja uma definição mais clara do que esse
projeto vai englobar para que as pessoas possam votar com total certeza. O Prof. Bersano
discordou do Prof. Rodrigo e defendeu que a plenária é o local ideal para essa decisão, ele
também disse que não entende o motivo das dúvidas quanto a proposta, pois ela está muito
clara. O Prof. Alexandre Lopes defendeu que inviabilizar o projeto não é bom e que devemos
brigar por melhorias para todo o CEM e também olhar mais para Mirassol. O Prof. Fernando
falou que acha que o projeto está focando demais no prédio de Pontal do Sul e esquecendo de
Mirassol, ele também se preocupa com o fim da licenciatura e do campus Mirassol. Para o
Prof. Daniel a proposta também não está clara, pois ela considera que um projeto não exclui o
outro, ela afirma que a proposta do Prof. Bersano é algo a se complementar com o projeto atual.
O Prof. Maurício esclareceu que a licenciatura não será deixada de lado e encerrou os rumores
de que ela irá se acabar, e que não há exclusão da Unidade Mirassol, mas relembrou que a sede
do campus Pontal do Paraná (CEM) é em Pontal do Sul, e que já é um campus avançado desde
2009. O Prof. Talal por sua vez se posicionou a favor dos professores e afirma que é natural
que o projeto não priorize todos os cursos, mas que uma obra com duração de 10 anos vai
desgastar os alunos e os profissionais, principalmente os professores mais novos que terão que
trabalhar nas condições desfavoráveis de uma obra. Ele também afirmou que a desistência dos
alunos da licenciatura da Unidade Mirassol, será um risco à manutenção do curso, pois o
campus não tem estrutura e recurso para comportar todos eles, então se os alunos não
desistirem, o curso acabaria por falta de recursos. O Prof. Jacob defendeu que as discussões
não devem focar apenas em infraestrutura de materiais e em espaço, mas deve ser julgado o
sentimento, a alma e o coração dos envolvidos. O aluno Plínio foi contra a votação pois
concordou com o Prof. Rodrigo que há falta de informação, ele defendeu uma plenária
extraordinária para tratar desse assunto. A Profª. Luciene defendeu que uma proposta não
exclui a outra e foi contra a votação por falta de informação. O Prof. Rodolfo defendeu uma
união entre os professores antigos e os novos para elaboração de decisões em conjunto. Ao
final das discussões chegou-se ao consenso de que não haveria necessidade de votação e que
seria importante constar em ata os seguintes pontos: 1- apoio ao projeto e execução da obra
planejada para a Unidade Pontal do Sul; 2- solicitação junto à prefeitura de Pontal do Paraná
de área pública adequada onde pudesse ser acomodada todas as atividades do CEM e permitir
a expansão do campus; e 3) reivindicar junto à administração superior a finalização das obras
prometidas para a Unidade Mirassol (salas de aula, CAs, entre outros), permitindo seu
funcionamento adequado. Quanto ao item 7º da pauta, Abertura de concurso público para
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contratação de professor. O diretor explicou que está para ser liberada algumas vagas pelo
MEC e a medida que as vagas foram sendo liberadas seguirá a a ordem de abertura dos
concursos definida em reunião do comitê administrativo, lembrando que as áreas de
concentração, bem como os editais dos concursos, já haviam sido discutidos e aprovados na
plenária de dezembro de 2016. Para tratar do item 8º item da pauta: Aprovação de plano de
trabalho com a FUNDEPAG, para o monitoramento da atividade pesqueira no litoral do
Paraná. O diretor solicitou ao prof. Rodrigo que falasse do item, e este falou da importância
em se criar um plano de trabalho para desenvolvimento de trabalhos de pesquisas de pesca.
Aprovado unanimidade. A seguir abordou-se o 9º item da pauta: Afastamentos. O Prof. Jacob
mencionou que irá se afastar para a Colômbia para banca de doutorado por volta de janeiro ou
fevereiro de 2018, mas como a data ainda não está definida não houve votação, outros
professores se manifestaram a respeito de afastamento, mas por se tratar de afastamento dentro
do país e menor que 5 dias, foram informados que o procedimento é feito exclusivamente no
SEI. E finalmente foi abordado o item 10 da pauta,. O Prof Fernando solicitou que o edital
do concurso para contratação de professor da Matemática contemplasse candidatos formados
em licenciatura e bacharelado em Matemática. O Prof. Jacob mencionou que deveria abranger
apenas licenciatura devido a bagagem pedagógica que esses profissionais possuem. A Profª.
Gabriela sugeriu que na prova didática haja uma mistura de temas que abranjam o desempenho
teórico e prático, para assim julgar se um bacharel possui as aptidões necessárias para o cargo.
Foi então para votação a proposta que apenas licenciados em matemáticas pudessem se
inscrever no concurso, aprovado com três abstenções. E nada mais havendo a tratar, o senhor
diretor deu por encerrada a reunião, da qual, lavrou a presente ata.
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