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ATA DA 1ª (2018) REUNIÃO PLENÁRIA DO CENTRO DE ESTUDOS DO
MAR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ, REALIZADA NO DIA 7
DE FEVEREIRO DE 2018.
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Aos sete dias do mês de fevereiro de dois mil e dezoito, as 10:00 horas, foi realizada a
reunião plenária do Centro de Estudos do Mar (CEM) da Universidade Federal do Paraná
(UFPR), presidida pelo Vice Diretor do Centro de Estudos do Mar, Professor Doutor
Daniel Hauer Queiróz Telles. Estavam presentes os docentes: Dr. Alexandre Bernardino
Lopes, Dr. Carlos Roberto Soares, Dr. Eduardo Tadeu Bacalhau, Drª. Eliane do Rocio
Alberti Comparin, Me. Elisangela do Padro Oliveira, Drª. Erika Alves Gonzales Vidal,
Dr. Ernesto Jacob Keim, Me. Gabriela Kaiana Ferreira, Dr. Guilherme Sippel Machado,
Dr. José Guilherme Bersano Filho, Drª. Lilian Medeiros de Mello, Drª. Luciana Casacio,
Drª. Luciene Correa de Lima, Dr. Luiz Laureno Mafra Jr, Dr. Marcelo Renato Lamour,
Drª. Morgana Vaz da Silva, Drª. Roberta Brondani Minussi e o Dr. Talal Suleiman
Mahmoud. Também estavam presentes a representante discente Gabriella Lena, do curso
de Oceanografia, a representante discente Anny Karolina Sbragia, do curso de Engenharia
Ambiental e Sanitária, o representante discente Renan P. Marcelo, do curso de Engenharia
de Aquicultura e o secretário de curso Carlos André Pontes. Pauta: DELIBERAÇÕES:
1)Abertura de processo eleitoral para a Direção do CEM; 2)Proposta de ajuste curricular
do curso de Engenharia Ambiental e Sanitária; 3)Atualização de registro das Comissões
de Trabalho do curso de Engenharia de Aquicultura; 4) Afastamentos do país (se houver);
DISCUSSÃO: 5)Assuntos diversos. Havendo quórum, passou-se ao primeiro ponto de
pauta referente à abertura do processo eleitoral para direção do Centro de Estudos do
Mar, onde ficou decidido pelo agendamento da mesma para o dia 4 de abril de 2018, com
o período de inscrições marcado para os dias 5 a 9 de março e, em uma nova plenária
extraordinária, será definida a composição da Comissão Eleitoral; aprovado por
unanimidade. Em seguida passou-se ao segundo ponto de pauta que tratou do Ajuste
Curricular do Curso de Engenharia Ambiental e Sanitária: Ajuste curricular 1 – criação
das seguintes disciplinas optativas: 1) Sistemas Alternativos de Tratamento de Esgoto; 2)
Sistemas Alternativos de Tratamento de Água; 3) Gerenciamento de Resíduos Industriais.
Aprovadas por unanimidade. Ajuste curricular 2: permuta de oferta de disciplinas – A
disciplina CEM143 - Monitoramento da Qualidade do solo, passará a compor o quadro
de disciplinas do 9° período, e a disciplina CEM150 - Monitoramento da Qualidade do
Ar, passará a compor o quadro de disciplinas do 8° período. Alteração aprovada por
unanimidade: Ajuste Curricular 3: permuta de oferta de disciplinas - A disciplina
CEM145 - Tratamento de Água, passará a compor o quadro de disciplinas do 9° período,
e a disciplina AQI039 - Avaliação do Impacto Ambiental e Licenciamento, passará a
compor o quadro de disciplinas do 8° período. Alteração aprovada por unanimidade; o
terceiro ponto de pauta tratou da atualização de registro das comissões de trabalho,
aprovadas em colegiado, do curso de Engenharia de Aquicultura (solicitar os nomes para
a Luciene).
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O quarto ponto de pauta tratou do afastamento do país da Profa. Luciana Casacio para
a 24° Conferência Internacional de Energia e Meio Ambiente em Istambul, Turquia no
período de 30 de abril a 6 maio de 2018. A mesma informou que seus encargos didáticos
no período ficarão na responsabilidade dos professores Gabriela Kaiana Ferreira e
Eduardo Tadeu Bacalhau; aprovado por unanimidade pelos presentes. Tratou também do
afastamento do país do Professor Daniel Telles, entre 8 e 16 de junho, para participação
do 16th ISISA Islands of the World Conference 2018, com apresentação de dois trabalhos
em Leeuwarden - Terschelling na Holanda e do Professor Ernesto Jacob para Colômbia
(em data a ser definida), que também foram aprovados por unanimidade. Assuntos
gerais: A Profª. Luciana Casacio destacou que está com carga horária maior que a devida
(está com 16 h), solicitando que isso seja revisto para os próximos semestres. Foi
comunicado pelo vice diretor Daniel Hauer que o Ministério do Planejamento suspendeu
a contratação de vagas novas para professores. O prof. Talal questionou a mesa diretora
sobre o projeto de expansão do CEM e foi explicado que se não sair o edital de contratação
de empresas construtoras até o fim do primeiro semestre de 2018, será impossível a
realização das obras para esse ano. O Prof. Daniel Hauer esclareceu que o aluguel do
prédio para suprir a carência de salas de aula deverá ser assinado em meados de abril
desse ano. A Profª. Gabriela Ferreira ressaltou que, se não forem atendidas as
necessidades de salas de aula, não seriam iniciadas as aulas. O Prof. Marcelo Lamour
sugeriu que o CEM não “dê um jeitinho” e sim deixe a universidade tomar as devidas
providências para arrumar as salas de aula. A profª. Erika Alves Vidal destacou que essa
responsabilidade deveria ser transferida para setores superiores da UFPR. O prof. Talal
destacou que o problema não é com falta de salas de aula para os alunos entrantes e sim
para salas de aula para os alunos veteranos. O prof. Marcelo Lamour ressaltou que não se
respeitam o mínimo de necessidades para a educação. Que a universidade não
disponibiliza a estrutura necessária para o aprendizado. Que muitas decisões vem de cima
para baixo. Que inexiste planejamento. Pensa também que não sabe se a divulgação na
imprensa resolveria alguma coisa. O prof. Alexandre Bernardino destacou que não há
possibilidade dos cursos de Engenharia Civil e Engenharia Ambiental e Sanitária
continuar à partir de agosto pois não existem mais salas de aula disponíveis. Foram
propostos alguns encaminhamentos como Suspensão do calendário, manifesto, Carta para
imprensa, reitoria e Ministério Público, os encaminhamentos foram discutidos, mas não
foram colocados em votação. O prof. Ernesto Jacob destacou que a universidade está
sofrendo ataques consecutivos do poder executivo. O prof. Talal realçou a necessidade
de ser feito um levantamento de todas as prioridades do CEM para a continuação das
aulas para que assim possa ser redigida uma carta à imprensa. A profª. Lilian ressaltou a
necessidade de se colocar em ata um aviso ao setor que a situação das carências de salas
de aula no CEM é iminente. E também um aviso em ata da situação atual para que, quando
chegarem os novos alunos não haverá salas de aula para eles. A profa. Lilian destacou
que a votação da questão da suspensão ou não do início das aulas deveria ser votada na
reunião de planejamento. E que, para isso, deveriam juntar-se primeiro todas as atas sobre
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essa assunto. O prof. Luiz L. Mafra alertou que a suspensão das aulas seria inapropriada
pois teríamos condições de iniciar as aulas de alguns alunos. A profª. Morgana Vaz da
Silva destacou que temos salas de aula suficientes ainda para esse semestre, mas que seria
necessário alterar algumas datas do calendário. O prof. José G. Bersano Filho destacou
que deveríamos, primeiramente, falar com o Reitor marcando-se uma reunião urgente. O
Vice Diretor destacou que enxerga esse problema como conjuntural e que será aberto um
processo ao gabinete do reitor, Direção do Setor de Ciências da Terra, PROGRAD e
PROGEPE, comunicando que não há como iniciarem as aulas com o início do calendário
acadêmico, e que seja solicitado providências concretas por parte da administração da
UFPR. Após a plenária, será realizada reunião de planejamento discutindo maiores
detalhes sobre as estratégias e alternativas a serem consideradas sobre a suspensão ou não
do início das aulas e outras medidas para buscar solucionar o problema recorrente nos
últimos anos do CEM. A profª. Gabriela Ferreira ressaltou a necessidade de que cada
coordenador de curso elabore uma carta destacando se tem ou não condições de iniciar as
aulas de seu curso. E nada mais havendo a tratar, o Vice Diretor deu por encerrada a
reunião, da qual eu Carlos André Pontes lavrei a presente ata.
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