
 
 
 
 
 
 

PIT - PLANO INDIVIDUAL DE TRABALHO (2019_2)  

 
1. Identificação  

 
 Professor (a) DANIEL HAUER QUEIROZ TELLES Campus Pontal do Paraná - CEM 

Titulação: DR Matrícula: SIAPE 1805373          SIAD 204669 

Data de Admissão: 20/06/2010 Classe/Nível: 
(  )Auxiliar  (  )Assistente  ( X )Adjunto  (  )Associado    

(  )Titular  (  )Substituto 

Regime de Trabalho: 
(  )20h (  )40h 

( X )DE 
Vínculo: ( X ) Estatutário  (  ) Convidado  (  ) Visitante 

 
2. Disciplinas ministradas no Campus Pontal do Paraná - CEM 

 
Código da 
disciplina 

Nome da disciplina Sala n° (*) Unidade 
Mirassol ou 

Pontal do Sul 

Carga Horária da Disciplina 
Semanal 
[CHS] 

Total 
[CHT] 

CEM 607 Planejamento Urbano e Regional  Pontal do Sul 
4 h 72 h 

RB 368 Geografia Marinha  Pontal do Sul 
4 h 72 h 

( a ) Graduação  ( b ) Pós-Graduação (E, M e D)* no Campus Pontal do Paraná – CEM  
*Solicitar junto a coordenação o ensalamento das disciplinas 

 
 

3. LEGENDA 
 Abreviação DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE Local 

Sala n° 
Unidade (Pontal do Sul/ 

Mirassol/Demais unidades da 
UFPR ou outras instituições 

que o docente possui vínculos 
institucionais.) 

01 At.En Aulas graduação – Geografia Marinha 
4h/semana 

 Pontal do Sul  

01 At.En Aulas graduação – Planejamento Urbano e Regional 
4h/semana 

 Pontal do Sul 
 

05 At.Est Preparação aulas, estudo e correções 
8h/semana 

 Outros 

01 Atend Atendimento ao aluno Graduação  
4h/semana 

Sl. 5 / 
outro 

 

Pontal do Sul, Mirassol / 
online/Campo 

02 Atend Atendimento / orientação a alunos em PVA  
4h/semana 

Sl. 5 / 
outro 

Pontal do Sul / online / campo 
 

03 At.Ex,Gest Reuniões, ações e preparativos do Conselho de 
Desenvolvimento Territorial do Litoral Paranaense 
(COLIT) e Câmara Técnica Gerenciamento Costeiro do 
Estado do Paraná 
8h/mês (variável) 

 Secretaria Estadual do Meio 
Ambiente e Recursos 

Hídricos (SEMA/PR), outros 

03 At.Ex,Gest Reuniões, ações e preparativos do Grupo de Integração do 
Gerenciamento Costeiro (GI-GERCO)  
4h/mês (variável) 

 Ministério do Meio Ambiente 
– Brasília (DF), outros 

03 At. Ex. Gest Equipe de acompanhamento PDS 
8h/mês (variável) 

 Instituições do litoral 

03 At.Ex,Gest Reuniões e ações do Projeto Academia Ambiental – Termo 
de Cooperação Técnica UFPR/Ministério Público do 
Paraná 
8h/mês (variável) 

 UFPR, MPE, outros 
 

01,03 At.En,Ex Organização e execução do evento de Extensão 5° 
Workshop de Gerenciamento Costeiro no Paraná.  

 UFPR, MPE, outros 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 
Campus Pontal do Paraná 
Centro de Estudos do Mar 

 



4h/mês (variável) 

04 At.Gest Reuniões administrativas de trabalho (presencial e e-mails).  
2/h semana 

 Outros 

01 At.P Projeto de Pesquisa. Resiliência e Sustentabilidade 
ambiental no CEP. (CNPq – Edital Baías) 
4h/semana 

 Pontal do Sul, campo, online  

01 At.P Projeto de Pesquisa. Geografia marinha, governança e 
autonomia territorial de seus ambientes e ecossistemas. 
(Grupo de Pesquisa CNPq – Geografia Marinha e Gestão 
Costeira Integrada) 
4h/semana 

 Pontal do Sul, campo, online, 
outros 

* Aulas em pós-graduação, atividades registradas e aprovadas (ensino pesquisa e extensão), ou em vias de.  
(01) Ensino – (02) Pesquisa n° – (03) Extensão n° – (04) administração e gestão – (05) Preparação de aulas, estudo e correções 

 
4. Plano Individual de Trabalho (PIT) semanal 

Horários 2ªfeira 3ªfeira 4ªfeira 5ªfeira 6ªfeira Sábado  
7:30 – 8:30       

8:30 – 9:30 At.Est At.P At.Ex,Gest At.P At.P  

9:30 – 10:30 At.Est At.P At.Ex,Gest At.P At.P  

10:30 – 11:30 At.Est At.P At.Gest Atend. At.Ex,Gest  

11:30 – 12:30 At.Est At.P At.Gest Atend. At.Ex,Gest  

       
13:30 – 14:30 At.Est At.En At.En Atend. At.Ex,Gest  

14:30 – 15:30 At.Est At.En At.En Atend. At.Ex,Gest  

15:30 – 16:30 At.Est At.En Atend. At.En At.Ex,Gest  

16:30 – 17:30  At Est At.En Atend. At.En At.Ex,Gest  

17:30 – 18:30   Atend. Atend.   

       
18:40 – 19:40       

19:40 – 20:40       

20:40 – 21:40       

21:40 – 22:40       

Este quadro de atividades é uma previsão e serve como referência, mas não representa as diversas atividades de natureza variável, conforme 
consta no item 3. Isso se deve ao fato de que a atuação do servidor docente em Pesquisa (Colaborações em Pós-Graduação, Leituras e bancas 
de Qualificação e Defesa de Teses e Dissertações, Projetos com ou sem financiamento, Reuniões), Ensino (Orientações não presenciais, 
correções e preparação de aulas), Extensão (campo e reuniões) e Representação Institucional (reuniões em diferentes unidades internas ou 
externas – outras instituições) em distintos locais, dias e horários, de inviável previsibilidade, definidas no andamento do semestre. Para 
diferenciar as atividades: verificar as de natureza fixa (em azul) das atividades de natureza variável (verde). A partir da referência dos 
horários das atividades, é preciso considerar o agendamento das mesmas, mediante comunicação escrita ao longo do ano letivo, considerando 
as demandas de disponibilidade de local, de deslocamento e de compatibilidade. Destaca-se, ainda, que o trabalho docente ultrapassa os 
horários preenchidos e apresentados na tabela, incorporando horários em branco, além de alguns feriados, domingos e madrugadas. Diante 
disso, o remanejo de ações laborais variáveis é uma constante necessidade.  
 

5. Atividade de Ensino 

Título do 
Projeto  

Ciência, Tecnologia e Sociedade (CTS) 

  

Coordenador: Prof. Dr. Daniel Hauer Queiroz Telles 

Data de Início: Primeiros Semestres Letivos Data prevista p/ término: Permanente 

Descrição: 

O componente curricular em CTS para os cursos de Engenharia de Aquicultura e Engenharia Ambiental e Sanitária 
possui base teórica comum, no entanto se direciona à formação profissional específica de cada curso. Desse modo, 
ocorrem exercícios, debates e aulas práticas visando essa aderência Teórico-Prática aos alunos recém iniciados na 
graduação. 

CH Semanal: 2 Instituição Envolvida: UFPR Observações: Verificar Fichas 1 e 2 

 

 

Título do 
Projeto  

Planejamento Urbano e Regional (PUR) 

  

Coordenador: Prof. Dr. Daniel Hauer Queiroz Telles 



Data de Início: Segundos Semestres Letivos Data prevista p/ término: Permanente 

Descrição: 

O componente curricular em PUR para o curso de Engenharia Civil visa introduzir o discente no campo de 
conhecimento de planejamento e territorial de cidades, municípios e regiões, em seu arcabouço normativo, 
complexidade e interescalaridade. Esforços são investidos na experiência prática em curso do planejamento urbano no 
rede urbana do litoral paranaense. 

CH Semanal: 4 Instituição Envolvida: UFPR Observações: Verificar Fichas 1 e 2 

 

Título do 
Projeto  

Geografia Marinha  

  

Coordenador: Prof. Dr. Daniel Hauer Queiroz Telles 

Data de Início: Segundos Semestres Letivos Data prevista p/ término: Permanente (Optativa) 

Descrição: 

O componente curricular em Geografia Marinha é direcionado, mas não exclusivo, para o curso de Oceanografia e visa 
introduzir o discente no campo de conhecimento da Geografia, como área de conhecimento, e suas contribuições 
teóricas e metodológicas para as ciências do mar, em geral. Esforços são investidos na compreensão de conceitos e 
categorias de análise geográficas (território, região, paisagem e lugar) e suas possibilidades de aplicação nas análises 
marinhas, costeiras e oceânicas como espaços territoriais, para além das espaços físicos e naturais.  

CH Semanal: 4 Instituição Envolvida: UFPR Observações: Verificar Fichas 1 e 2 

 

6. Atividades de pesquisa 

Título do 

Projeto 

Resiliência socioecológica e sustentabilidade do Complexo Estuarino de Paranaguá (CEP) 

 

Coordenador: Prof. Dr. Paulo da Cunha Lana 

Data de Início: Janeiro 2018 Data prevista p/ término: Dezembro 2020 

Fase: Análise e pesquisa sobre os usos e conflitos em torno dos recursos naturais no CEP, bem como suas esferas de 
governança, no intuito de prognosticar as esferas de ação para a promoção de resiliência do território estuarino.  

CH Semanal: 4 Instituição Envolvida: UFPR e outras Observações: 

   

Título do 

Projeto 

Geografia Marinha, governança e autonomia territorial de seus ambientes e ecossistemas 

 

Coordenador: Prof. Dr. Daniel Hauer Queiroz Telles 

Data de Início: Junho 2018 Data prevista p/ término: Dezembro 2019 

Fase: 
Construção teórica para fins de enquadramento territorial dos espaços marinhos (inclui-se costeiros e oceânicos). 
Exercícios de aplicação para diferentes ambientes e ecossistemas, na ascensão dos mesmos à um status territorial, que 
permita sua inteligibilidade complexa e direcione para tratamento de gestão com vistas à autonomia territorial. Exemplos 
de territórios costeiros e modelos de governança sob base ecossistêmica.  

CH Semanal: 4 
Instituição Envolvida: UFPR e outras instituições, 
nacionais e internacionais, por meio de seus 
pesquisadores colaboradores no debate 

Observações:  

 

7. Atividades de extensão 

 

Programa: 
Workshop de Gerenciamento Costeiro (WSGerco/PR) 

 

Coordenador: Prof. Dr. Daniel Hauer Queiroz Telles  

Data Início: Junho 2017 Data prevista p/ término: Permanente 

Descrição: 
Como produto de atividades da disciplina de Gerenciamento Costeiro, mais a parceria com o Ministério Público 
Estadual, os WSGerco têm ocorrido semestralmente, reunindo especialistas, gestores, instituições públicas, alunos e 
interessados em geral, na construção de uma agenda de política pública para a Gestão territorial do litoral paranaense.   

C H semanal: 1 Instituição envolvida: UFPR; MPE Observações: 

 

8. Participação em congressos / eventos 



 

Nome do 
Congresso/ Evento: 

Geografy of governance. International Union of Geography 
 

Local : Cidade da praia - Cabo Verde Data: 1-9 September 2019,  
 

Atuação: (  ) Participante  (   ) Coordenador  ( x ) Apresentação de Trabalhos 

Título do Trabalho: 
            Territorial status as governance condition at marine space: challenges prospects at Paranaguá Bay – 

Brazilian Coastzone 

    

 

9. Atividades administrativas  

Descrição 
Carga Horária Total 

Especificar local/unidade da atividade 
CH Padrão* CH semanal 

Reunião de Setorial 4h/mês 2h  CEM 

Reunião de NDE Oceanografia 2h/ mês 0,5h Pontal do Sul 

Reunião de Comitê de Extensão 2h/ mês 0,5h CEM 

Reuniões representação institucional (PDS, 

COLIT, GI-GERCO, GT ICMBIO, etc.) 
8h/mês (variável) 2h A definir 

Reuniões Parcerias Institucionais (MP, SPU, 

SEMA) 
8h/mês (variável) 2h A definir 

Reunião Agência Relações Internacionais 2h/ mês 2 Esporádica 

Total Carga Horária 24h 8h  

• Resolução nº 28/14 – CEPE - § 4° As disposições do §2º deste artigo não se aplicam aos docentes que exercem cargos administrativos 
nas categorias CD1, CD2, CD3 e CD4 em face das funções inerentes aos referidos cargos. Aos docentes em exercício de função 
administrativa em coordenações de cursos técnicos, de graduação e de pós-graduação stricto sensu, (desde que não remunerada por 
recursos externos) e em Chefia de Departamento, será permitido exercer atividade de ensino na carga horária mínima de 04 horas 
semanais. 
10. Outras Atividades 

Descrição    Carga Horária 
Semanal      Mensal  

Especificar local/unidade da atividade 

Representação institucional COLIT 2 8h A definir - extracampi 

Representação institucional GI-GERCO 2 8h A definir - extracampi 

Representação institucional CT-GERCO 2 8h A definir - extracampi 

Representação institucional Termo de Cooperação MPE 2 8h A definir - extracampi 

Representação institucional Equipe de acompanhamento 
PDS 

2 8h A definir - extracampi 

As atividades de representação institucional são definidas por aderência científica nas temáticas a que estão atribuídas. Dentro do possível, é 
buscado conciliar as ações de representação com as práticas de Ensino, Pesquisa e Extensão, via projetos. Por estar ativamente envolvido 
com a representação do CEM e da UFPR em assuntos de interesse público na temática do Gerenciamento Costeiro, o servidor tem atuado 
com significativa dedicação de sua carga horária em agendas interinstitucionais que envolvem, desde outras universidades brasileiras, até 
instituições públicas de atuação na gestão costeira. Isto exige uma programação de agenda versátil, visto da necessidade constante de 
deslocamento, e de proximidade com a reitoria da UFPR. É importante ressaltar que o CEM/UFPR possui inequívoca importância nos 
processos de construção de agenda e de tomadas de decisões que dizem respeito ao desenvolvimento científico e territorial das ciências do 
mar paranaense e brasileira.  
 

Atividade exercida Local Horas semanais 
Aulas na graduação Pontal do Sul 8 
Atendimento alunos graduação  Pontal do Sul 4 
Atendimento alunos extensão Pontal do Sul 1 
Orientação Especialização Depto. Geografia 1 
Pesquisa Outros 8 
Preparação aulas, estudo e correções Outros 8 
Laboratório  4 
 Atividades de extensão e gestão 
(representação institucional) 

 8h 



  42 
Conforme observações ao longo do PIT, esse quadro é uma estimativa e uma referência. Considera-se que diversas atividades se sobrepõem, no intuito de 
propiciar transversalidade ao trabalho, sobretudo em atividades variáveis. Neste sentido, o todo trabalhado previsto não equivale à soma das horas.  

 
*Data de aprovação em plenária:  

 


