
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 

CAMPUS PONTAL DO PARANÁ 
Centro de Estudos do Mar 

 

_____________________________________________________________________________________
__ 

 

 

  

_______________________________________________________________________________________ Avenida Deputado Anibal Khury, 2033                Rua Rio Grande do Norte, nº. 145 

           Balneário Pontal do Sul                           Balneário de Mirassol 

    Pontal do Paraná - PR - 83255-976   direcaocem@ufpr.br         Pontal do Paraná - PR - 83255-976 

Tel: 41 3511-8600       www.cem.ufpr.br     Tel: 41 3511-2148 

ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DIRETOR DO CAMPUS AVANÇADO PONTAL DO PARANÁ 

– CENTRO DE ESTUDOS DO MAR, DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ, REALIZADA DIA 30 DE 

AGOSTO DE 2019 

 

Aos trinta dias do mês de agosto de dois mil e dezenove, às 14:10 horas (quatorze horas e dez minutos), foi 

realizada a reunião de abertura de trabalhos do Conselho Diretor do Campus Pontal do Paraná – Centro de 

Estudos do Mar, presidida pelo Professor Doutor Talal Suleiman Mahmoud, diretor do campus. Além deste, 

participaram os conselheiros: Ademar Gonçalves da Silva, Dr. Alexandre Bernardino Lopes, Dra. Amanara 

Potykytã de Sousa Dias Vieira, Dra. Camila Domit, Dr. Eduardo Tadeu Bacalhau, Dr. Emir Baude, Dr. Fernando 

Araújo Borges, Flávia Fernanda Rodrigues, Dr. Henrique Machado Kroetz, Igor Knutz Ribas, Dra. Luciene 

Corrêa Lima, Msc. Marcelo de Abreu Gonçalves, Dr. Marcelo Franco de Oliveira, Dra. Renata Hanae Nagai e 

Silvana de Oliveira Borges; e os seguintes membros da comunidade do campus: Dr. Gustavo Pacheco Tomas, 

Rafael Pichek, Sânia Decarla Barasuol e Vagner Blenski. Pautas: 1°Acesso aos processos no SEI por parte dos 

representantes discentes; 2°Definição do meio oficial de comunicação e discussão do Conselho Diretor do 

campus; 3° O prazo para convocação e inclusão de pauta nas reuniões do Conselho Diretor; 4° Agenda das 

reuniões ordinárias; 5° Situação do Comitê de Extensão junto à PROEC e COEX, conforme processo SEI 

23075.034309/2019-43; 6° Planejamento estratégico do CPP-CEM; 7° Aprovação do juramento para os 

formandos do curso de Licenciatura em Ciências Exatas; 8° Aprovação da homologação do resultado das 

eleições para coordenação dos cursos de Engenharia de Aquicultura e Engenharia Civil, que foram feiras ad 

referendum; 9° Assuntos gerais. Devido ao curto prazo para análise junto às bases, foi solicitado a retirada 

do ponto de pauta “Solicitação de orientações e sugestões de encaminhamento sobre documentos do 

processo SEI 23075.042687/2019-09”. Este ponto deverá retornar na próxima reunião. Informes: O 

presidente do Conselho Diretor, professor Talal, abriu a sessão desculpando-se pela data do agendamento 

desta reunião, que foi contestada por vários conselheiros, mas justificada pelas demandas da rotina 

administrativa e para atender à resolução 35/19 – COPLAD, que em seu artigo 14 determina que as reuniões 

ordinárias devem ser realizadas mensalmente. Seguiu informando que o regimento do Campus Pontal do 

Paraná – Centro de Estudos do Mar foi elaborado conforme orientações da governança da UFPR, atendendo 

a decreto presidencial, e que a construção das novas designações de cada servidor do campus, com as novas 

siglas foram encaminhadas à PROGEPE. Também foi solicitada a criação das comissões de extensão, de 

pesquisa, de ensino e da agência de relações internacionais local, na estrutura do organograma. Uma dúvida 

levantada foi a respeito da reformulação do Sistema Eletrônico de Informação – SEI – já que o novo registro 

nos sistemas SIORG E SIGEPE será a base para a criação das novas caixas de processos, então há o risco de 

perda dos registros em andamento. Os servidores que acompanharam a implantação do SEI explicaram que 

quando houve a transição, a governança e o CCE (Centro de Computação Eletrônica da UFPR) tomaram 

cuidado para preservar todos os documentos e que isso deve se repetir. De todo modo foi solicitado que a 

direção oriente a comunidade acadêmica a copiar os números dos processos quando começar a troca das 

caixas. Por hora todas as caixas, existentes e a serem criadas, estão vinculadas à direção, e espera-se a criação 

das quatro dos órgãos assessores. O segundo informe tratou das áreas de construção no campus, 

apresentando as principais plantas com previsão de execução ou relacionadas ao que já foi feito. Foi 

explicado sobre o andamento do projeto de construção do novo bloco : em julho foi encaminhado para o 

fechamento da fase de projetos, nesse período foi encaminhado ao conselho administrativo da época para 

que fosse analisado e encaminhado sugestões, não ocorrendo nenhum retorno para a direção quanto 

sugestões, a direção identificou, falta de acesso veiculares, falta de ares-condicionados, solicitou a inclusão 
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desses acesso, foi explicado que houve uma acréscimo de área construída ocorrendo um ganho para o 

campus, informou de uma situação de conflito em projetos com o CRed, mediante a ocupação de um espaço 

de passagem veicular,  mas que já foi encaminhado com as orientações para correção junto ao Plano direto 

da UFPR, e que encontraram solução. O professor Talal citou alguns dos locais a serem demolidos, como a 

casa aonde morou o senhor Raul e o laboratório do professor Lagreze; as vias que limitam o acesso de 

caminhões a todas as áreas do campus; as construções previstas como guarita, rotatória, antena do SIMEPAR 

– que teve a instalação acordada há alguns anos, apesar de não ter sido efetivada; e a não previsão de espaços 

para centros acadêmicos na última planta aprovada. A previsão é de que a obra, de dois pavimentos, inicie-

se em 2020. A conselheira Camila demonstrou preocupação com os desenhos de previsão de obras no 

campus, pois não comtemplam a realidade local e de atividades já desenvolvidas aqui. Foram feitos por 

profissionais distantes que pouco estiveram in loco. Debateu-se também quanto à área de sucessão ecológica 

que acessa uma porção do que se prevê ser uma via entre o CRED (Centro de Reabilitação e Despetrolização) 

e o prédio central, ao que o professor Talal informou que visualiza com tranquilidade a solução para o 

empasse, já que a área solicitada é maior do que a necessária, e o Plano Diretor da UFPR já indicou solução. 

O professor Alexandre Bernardino informou que foi solicitado área anexa ao atual registro do terreno do 

campus, e tramitou o processo junto à SPU (Secretaria do Patrimônio da União), buscando a ampliação do 

campus para 101.000 m². A princípio foi aprovado a ampliação sobre uma parte desta área, mas continua-se 

o processo pensando nesta área total. O CPP-CEM deve elaborar um plano de utilização que tenha seu início 

em até dois anos, e o professor Talal sugeriu que seja feita uma parceria com a Marinha para a construção 

de uma marina, reduzindo o gasto mensal e trazendo segurança ao local. Considerando a vegetação presente, 

a Camila sugeriu consultar um fiscal do IAP (Instituto Ambiental do Paraná), para que caminhe no local e 

analise a viabilidade de uso. A solicitação da área no sistema SISREI será realizado a partir da atualização da 

área, o que acontece uma vez por semana, será formada uma comissão de elaboração do Plano Diretor do 

campus. O professor Talal encaminhará todos os processos SEI relacionados às obras no CPP-CEM à toda 

comunidade acadêmica. O terceiro informe foi de que na quarta-feira, 4 de setembro, haverá uma reunião 

do Conselho Municipal do Meio Ambiente, sobre a lei da Mata Atlântica. O professor Talal, que como diretor 

participa das reuniões do CEPE, COUN e COPLAD, fez um relato das reuniões e focou no informe da situação 

orçamentária. Neste campus, mesmo com o orçamento contingenciado, não há dívidas e todas as 

embarcações e veículos estão em pleno funcionamento. As que tinham algum problema foram consertadas. 

As que estão inutilizadas estão sendo regularizadas para irem a leilão. O conselheiro Marcelo de Abreu 

explicou o processo de regularização dos passivos junto à CENTRAN, incluindo de embarcações antigas que 

serviram à muitas aulas. O professor Talal informou que existe processo judicial correndo sobre a 

embarcação Albacora, e que o mesmo está acompanhando para tentar resolver essa pendência, lembrou 

que é uma embarcação que foi comprada em antigas gestões, mas nunca utilizada por uma série de 

problemas técnicos e construtivos. Aproveitou o tema para sugerir que quem considerar a aquisição de 

alguma embarcação por projeto, que converse com a equipe técnica do CPP-CEM, pois depois da vigência do 

projeto, os barcos podem passar à custódia do campus, buscando qualificar nossa náutica. Ainda tratando 

do orçamento o conselheiro Talal reiterou o que tem organizado pela direção, junto com a administração do 

campus, a previsão de compras de cortinas, persianas, vidros, que a previsão de substituição e instalação de 

ar-condicionados na unidade Mirassol, etc. O conselheiro Ademar comunicou da alteração na solicitação de 

serviços dos terceirizados, que já foi feito aviso à comunidade interna, e que há um projeto de manutenção 

externa das duas unidades. Na explicação das bombas hidráulicas que estão em aquisição, a conselheira 

Camila disse que o curso de Engenharia de Aquicultura receberá duas bombas solicitadas ao PMP (Projeto 

de Monitoramento de Praias), que serão passadas ao patrimônio da universidade e estão em fase de análise 
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das doações pela Procuradoria Federal, o professor Talal informou que foi efetuado compra de todas as 

bombas de utilização do campus, mas essas duas informadas não foram solicitadas na época para serem 

compradas, e que todas as bombas serão trocadas. A conselheira Renata relatou não ter sido comunicada da 

realocação da servidora técnica Liciane, que atuava no laboratório sob sua responsabilidade. Perguntou 

sobre as perspectivas de reposição e relatou que houve impacto na rotina laboratorial e nos relatórios dos 

produtos químicos controlados, que eram feitos pela Liciane. O professor Talal explicou que a servidora se 

encontrava em desvio de função, pois é técnica em enfermagem, mas atuava como técnica de laboratório, 

por isso foi necessária a alteração, e que há defasagem de mão-de-obra técnica neste campus. E que mesmo 

não oficialmente o professor Talal conversou anteriormente com a professora Renata sobre o tema. Houve 

diversas contribuições neste debate que trataram de alguns casos. Citou-se que o nível C de técnicos já não 

é mais contratado, restando apenas os que já estavam em exercício, como o caso do senhor Altair. Também 

que o servidor Ricardo Gomes de Oliveira deixa o SIBI (Sistema de Bibliotecas) e será lotado no laboratório 

de oceanografia e de Engenharia Ambiental e Sanitária da área de biologia celular. Falou-se das diferentes 

atribuições dos técnicos aqui lotados: técnico em hematologia e auxiliar de veterinária e zootecnia, por 

exemplo. Aguarda-se a vinda de um técnico assistente em administração para a vaga referente ao Rafael 

Alves Tizony, que foi transferido para o IFPR, e que será lotado na secretaria da pós-graduação. O conselheiro 

Marcelo falou que as movimentações de técnicos iniciaram antes da existência do conselho e perguntou se 

os técnicos podem ser consultados e a organização dos técnicos contribuir nas movimentações. O professor 

Talal explicou das necessidades de organização e movimentação de técnico, dentro das atribuições de cargo 

de cada um, que isso as vezes podem gerar alguns conflitos, mas que será feito de uma forma que não surta 

prejuízo institucional ou profissional. Que está sendo realizado algumas redistribuições de técnicos para o 

campus, que minimizaram a sobrecarga de trabalhos e melhorará a fluidez dos trabalhos. Que como o 

campus cresceu em curso essas organizações se fazem necessárias, mas que a administração tratará de forma 

a garantir em principal os espaços de ensino, buscando não produzir prejuízo educacional, institucional, 

profissional, buscando antes informar e conversar com todos os envolvidos. Com isso o professor Talal 

informou que está competência é da chefia imediata, e é da responsabilidade da chefia imediata, da 

adequada lotação, conforme as atribuições dos cargos ou de acordos aprovados junto a PROGEPE. O debate 

seguiu acalorado com argumentações de que segundo o artigo 12 do regimento do CPP-CEM, compete ao 

Conselho Diretor deliberar e homologar sobre movimentações de servidores técnicos, o professor Talal 

explicou que é competência do conselho definir as vagas que serão pleiteadas para o campus, dizendo isso, 

ele lembrou que deve ser reorganizado a lista de prioridades de vagas que consta junto a PROGEPE. O 

conselheiro Marcelo então sugeriu a criação de uma comissão para analisar a situação das adequadas 

lotações. O professor Talal reiterou que fez consultas e o parecer é de que esta atribuição compete a chefia 

imediata. Não deseja tê-la mais, mas enquanto não houver a readequação do organograma, atribuindo 

função gratificada a novos chefes, que então poderão ser responsáveis legais por outros servidores. Sabendo 

de solicitação de movimentação a conselheira Luciene trouxe a solicitação da professora Elizabete, para que 

a técnica Silvana Doin exerça atividades no laboratório de materiais de construção civil. O professor Talal 

verificará as atribuições dela, e, sendo compatível, providenciará. A conselheira Camila relatou a tensão nas 

relações pessoais e profissionais presentes no campus nas últimas semanas e sugeriu que haja comissões 

para entendimento e esclarecimento do regimento. A conselheira Renata enfatizou a competência do 

Conselho Diretor para deliberar sobre as movimentações de servidores técnicos. Será solicitado à PROGEPE 

esclarecimento quanto à gerência do corpo técnico. Oriundo deste debate vários conselheiros citaram ter 

identificado falhas no regimento e propôs-se a elaboração de um relatório com propostas de alterações. O 

conselheiro Talal explicou que alguns pontos podem não ter sido corretamente contemplados devido à 
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urgência na aprovação do referido regimento, e que concorda com a necessidade de irmos identificando e 

quanto tivermos todos os pontos bem esclarecido, solicitar uma reformulação do Regimento. No informe 

seguinte o professor Talal explicou que busca esclarecimentos quando tem dúvidas de procedimentos ou 

recebe notificações de irregularidades. Disse que como Diretor não monta PAD (Processo Administrativo 

Disciplinar), apenas os encaminha às instâncias superiores. Informou também sobre as séries de consultas e 

solicitações de encaminhamentos através de noticiação, os quais por vezes a direção se vê, na necessidade 

de solicitar informações, junto as pró-reitorias, ou mesmo de solicitação de pareceres jurídicos, junto a 

procuradoria da Instituição, sendo das mais variadas desde questões envolvendo situações de discentes, 

técnico, docentes ou até mesmo de gestão, mas que todas as informações que afetam diretamente o 

campus, eram repassadas ao antigo comitê administrativo que poderiam analisar e discutir caso necessário, 

e que agora conforme nosso novo regimento será encaminhado ao Conselho Diretor, o mesmo citou como 

exemplo solicitação de professor sobre o quantitativo de horas aulas semanais e da obrigação de ficar no 

campus trabalhando, o qual gerou um solicitação de informação da Direção a Procuradoria, e que foi 

encaminhado ao professor a resposta e encaminhado ao comitê administrativo, conforme e-mail 

apresentado nesta reunião, para que eles juntos analisassem e vissem o impacto do informação chegada a 

todos, ele informou também sobre parecer jurídico sobre a atuação de técnicos também. E que agora esses 

procedimentos de informar se dará diretamente ao atual Conselho Diretor. Por último a direção reafirmou 

que continua primando do pela legalidade, com o apoio de todos, que busca a equidade e a justeza seja na 

divisão de serviço, seja nas obrigações, nas aulas, na divisão de espaços, nos investimentos, e que refuta todo 

tipo de desrespeito, assedio, perseguição com qualquer que seja pessoa. Encerrados os informes, passou-se 

à pauta. O primeiro ponto tratou do acesso dos representantes discentes ao SEI. Como eles não podem ter 

acesso ao sistema, mas precisam estar a par de alguns assuntos tratados no Conselho Diretor, definiu-se que 

no ato da convocação para a reunião serão enviados todos os documentos necessários ao entendimento de 

cada processo. Esta proposta foi aprovada por unanimidade. O segundo ponto definiu como o meio de 

comunicação e discussão oficial do Conselho Diretor, o e-mail institucional da UFPR. O conteúdo será 

encaminhado para os titulares e suplentes, para que na ausência de um, o outro esteja em dia quanto ao 

conteúdo tratado. Aprovado por unanimidade. No terceiro ponto da pauta foi debatido o prazo para 

convocação e para inclusão de pauta nas reuniões do Conselho Diretor. Duas semanas antes de cada reunião 

será enviado a solicitação de pautas, e uma semana antes será enviado a convocação com os documentos 

pertinentes às pautas, afim de que haja tempo de apresentação e debate dos pontos nas bases de cada 

representante. Quando houver necessidade de inclusão emergencial de algum tópico, deve ser apenas 

informativo, pois os pontos deliberativos devem sempre ter tempo de análise nas bases de categoria. As 

pautas emergenciais serão analisadas para inclusão no início da reunião. Aprovado por unanimidade. O 

quarto ponto seguiu correlato tratando da agenda de reuniões ordinárias. Optou-se por alternar dias da 

semana, turnos e unidade, preferencialmente uma semana após a reunião do COPLAD, para que o que for 

relevante possa ser debatido no Conselho Diretor. Também para que demandas locais possam ser 

encaminhadas como pauta de reunião das instâncias superiores em tempo hábil. A agenda deste semestre 

ficou assim: 2ª reunião: 17/09, terça-feira, 9:00 horas, em Mirassol; 3ª reunião: 30/10, quarta-feira, 14:00 

horas, em Pontal do Sul; 4ª reunião: 28/11, quinta-feira, 9:00 horas, em Mirassol; 5ª reunião: 19/12, quinta-

feira, 14:00 horas, em Pontal do Sul. A última reunião seria na sexta-feira, 20/12, mas em razão do feriado 

municipal e do último dia letivo de 2019, adiantou-se um dia. A exemplo das plenárias extraordinárias que 

aconteciam na estrutura anterior, em caso de necessidade serão feitas reuniões extraordinárias por e-mail, 

sempre com pauta única, e com 30 horas de prazo para resposta dos conselheiros. Agenda aprovada por 

unanimidade. O quinto ponto da pauta trataria do andamento das atividades com relação aos cortes 
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orçamentários, baseados nas orientações de instâncias superiores da UFPR, mas como o assunto foi 

extensamente abordado nos informes, os conselheiros sentiram-se contemplados com o explicado e 

seguiram para o próximo ponto. O sexto ponto da pauta foi apresentado pelo conselheiro Emir, que explicou 

que o comitê local de extensão fora cadastrado na PROEC (Pró-Reitoria de Extensão e Cultura) como 

vinculado ao setor de Ciências da Terra, mas desde a desvinculação do CEM daquele setor, os projetos de 

extensão do CPP-CEM não têm mais sido analisados. O professor Talal disse estar ciente da situação e que vê 

na regularização das caixas no SEI deste campus, no sistema SIGEPE, como o principal meio de voltarem a ser 

analisados. No sétimo ponto a conselheira Camila expôs a situação vivida pelos técnicos quanto à CPA 

(Comissão Permanente de Auto-avaliação), pois os docentes e discentes podem participar destas avaliações 

anuais, mas apenas os técnicos são obrigados a responder, e são os únicos em quem a nota têm impacto 

direto na progressão de carreira. No último ano a nota institucional foi extremamente baixa, próxima ao 

limite mínimo, devido a itens que fogem à competência da categoria, como a falta ou qualidade da estrutura 

física. No campus faltam corrimãos acessibilidade adequados. O conselheiro Marcelo destacou que há 

inversão de valores, pois quem trabalha nas piores condições, mesmo desenvolvendo um bom trabalho, 

acaba penalizado. A proposta trazida à reunião pelos representantes da categoria, após reunião com o 

professor Ricardo Francisco Brocenschi, representante do CPP-CEM na CPA, é que seja feito um 

planejamento estratégico, pois a falta deste foi um dos pontos que mais abaixou a nota institucional. Propôs-

se definir metas para os períodos de três, cinco e dez anos. Durante as contribuições foi sugerido que o 

planejamento estratégico seja orientado pelo PDI (Plano Diretor Institucional), através de uma comissão para 

isso e que acompanhe a estruturação do Plano Diretor do campus. Pensando no alinhamento deste 

planejamento ao PDI da UFPR, que tem vigência de 2017 a 2021, alterou-se a proposta para um planejamento 

para os próximos dois anos, e assim que a UFPR definir as metas para o período seguinte, o CPP-CEM 

estabelece seus objetivos para cinco anos, já orientados pela meta geral. Este ponto não foi votado, mas o 

debate será levado às bases pelos conselheiros, e retomado em nova oportunidade. No oitavo ponto foi 

trazido a proposta de juramento para o curso de Licenciatura em Ciência Exatas. O conselheiro Eduardo 

Bacalhau relatou que entre os pares do colegiado este texto não é consenso, e considerando que já há um 

aprovado para a colação próxima, dia 04 de setembro, este será necessário apenas em fevereiro de 2020, 

por isso pediu que retorne ao colegiado para discussão e aprovação. O nono ponto foi a aprovação da 

homologação do resultado das eleições para coordenação dos cursos de Engenharia de Aquicultura e de 

Engenharia Civil, que foram feitas ad referendum. O processo eleitoral para a coordenação do curso de 

Engenharia de Aquicultura tramitou através do processo SEI 23075.040329/2019-53, e elegeu a chapa única: 

para coordenador o Dr. José Guilherme Bersano Filho e para vice-coordenador o Dr. Fabiano Bendhach, com 

coeficiente de 42,025. O processo eleitoral para a coordenação do curso de Engenharia Civil tramitou no 

processo SEI 23075.042107/2019-75, e elegeu a chapa única: o Dr. Gustavo Pacheco Tomas para 

coordenador e o Dr. Henrique Machado Kroetz para vice-coordenador, com coeficiente de 43,45. A 

homologação foi aprovada por unanimidade. Encerrada a pauta, em assuntos gerais havia sido perguntado 

por alguns professores sobre a qualidade da internet na unidade de Pontal do Sul, em especial em algumas 

alas. Foi informado que o técnico em informática Wendell identificou algum problema e corrigiu, mas que 

qualquer problema deve ser comunicado à área da tecnologia da informação e registrado no oráculo, para 

que seja sanado o quanto antes. Mais nada havendo a tratar, o senhor diretor deu por encerrada a reunião, 

da qual eu, Vagner Blenski, assistente administrativo do Campus Pontal do Paraná – Centro de Estudos do 

Mar, lavrei a presente ata. 

 

http://www.cem.ufpr.br/

