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ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DIRETOR DO CAMPUS AVANÇADO PONTAL DO PARANÁ 

– CENTRO DE ESTUDOS DO MAR, DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ, REALIZADA DIA 17 DE 

SETEMBRO DE 2019 

 

Aos dezessete dias do mês de setembro de dois mil e dezenove, às 9:07 horas (nove horas e sete minutos), 

foi realizada a segunda reunião 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: Dr. Alexandre Bernardino Lopes, Dr. Cesar de Castro Martins, Dr. Eduardo Tadeu Bacalhau, 

Dr. Emir Baude, Flávia Fernanda Rodrigues, Dr. Gustavo Pacheco Tomas, Dr. Henrique Machado Kroetz, 

Jeones Tomaz de Morais, João Fernando Pezza Andrade, MSc. Marcelo de Abreu Gonçalves, Dr. Marcelo 

Franco de Oliveira, Dr. Marcelo Renato Lamour, Dra. Renata Hanae Nagai, Sabrina Lemos Valente e Silvana 

de Oliveira Borges; e os seguintes membros da comunidade do campus: Paulo Soares da Silva Júnior, Marcelo 

Smaniotto e Vagner Blenski. Pautas: 1° Solicitação de orientações e sugestões de encaminhamento sobre 

documentos do processo SEI 23075.042687/2019-09, que trata de esclarecer a obrigatoriedade do 

cumprimento da carga horária de oito horas aula por semana pelos docentes; 2° Criação de uma comissão 

permanente dos laboratórios didáticos; 3° Planejamento estratégico para o CPP-CEM; 4° Afastamentos 

internacionais; 5° Assinatura do contrato de renovação do Projeto de Monitoramento de Praias; 6° Assuntos 

gerais. Informes: O presidente do Conselho Diretor, professor Talal, abriu a sessão explicando que dadas as 

constantes solicitações das empresas juniores, buscou a legislação que regulamenta estas organizações, e 

apresentou a resolução 68/2016 – CEPE. Destacou que a prestação de contas precisa ser aprovada 

semestralmente no colegiado do curso e no conselho setorial. O segundo informe foi um breve relato da 

reunião dos diretores de campi, que aconteceu em Porto Seguro-BA. O FORCAMPI, Fórum Nacional de 

Dirigentes dos Campi Fora de Sede e Multicampi das Instituições Federais de Ensino, tratou principalmente 

do posicionamento das unidades em relação à atual política nacional para a educação. Na reunião foi 

lembrado que os campi fora de sede foram criados em áreas pobres e pouco desenvolvidas, objetivando 

justamente o desenvolvimento destas regiões, e hoje são os mais afetados pelo corte das bolsas, dado o 

perfil social dos estudantes. O reitor Ricardo Marcelo Fonseca, que é vice-presidente da Andifes (Associação 

Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior), fez uma informação que passou a dar 

maior reconhecimento aos campi avançados, no intuito de ampliar a base de membros da associação. No 

terceiro informe foi apresentado o número de inscritos no vestibular 2019/2020, com a preocupação da 

redução em relação aos outros anos. Os cinco cursos do CPP-CEM tiveram 331 inscritos, mas destes apenas 

238 efetivaram corretamente a inscrição, estando aptos a prestar o vestibular. Os inscritos por curso são: 

Oceanografia: 60; Ciências Exatas: 14; Engenharia Ambiental e Sanitária: 57; Engenharia Civil: 90; Engenharia 

de Aquicultura: 17. Todos os cursos têm 40 vagas, sendo parte delas destinadas ao ingresso pelo SISU 

(Sistema de Seleção Unificada), mesmo assim é preocupante a baixa procura, especialmente pelos cursos de 

Ciências Exatas e Engenharia de Aquicultura. Houve contribuições a respeito das razões que levam a esta 

situação de desvalorização da educação e o professor Eduardo Bacalhau explicou sua perspectiva de elaborar 

um algoritmo para estimar as evasões e assim possibilitar ações mitigadoras. Há um aluno desenvolvendo o 

Trabalho de Conclusão de Curso nesta linha. Findados os informes, passou-se à aprovação da ata da reunião 

anterior (1ª reunião do Conselho Diretor, que aconteceu em 30 de agosto de 2019), que foi enviada para 
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leitura e análise uma semana antes. Abstiveram-se: Marcelo Renato Lamour, Sílvia Pedroso Melegari e César 

de Castro Martins. Os demais aprovaram a ata. No primeiro ponto da pauta a professora Renata pediu 

esclarecimentos das irregularidades encontradas pela Direção, descritas no despacho n° 15/2019/CEM/SA, 

aonde foi solicitado esclarecimento jurídico sobre a obrigatoriedade do cumprimento mínimo de 8 horas 

aulas semanais, não sendo aceito a média semestral ou anual. Decorreu-se extenso debate e os principais 

temas abordados foram acerca da lotação e local de desenvolvimento das atividades, o documento informa 

que as 40 horas de trabalho devem ser cumpridas na unidade de lotação, a Direção está ciente de que as 

características de cada pesquisa e extensão podem exigir locais diferentes que seriam esporádicas nas 

atividades dos docentes; também sobre a posição do Diretor de que na atualidade temos que ter um cuidado 

maior com o ensino da instituição, pois dele mantemos a nossa pesquisa e dela que saem os futuros pós-

graduandos, o que outros docentes discordam, a universidade está sustentada no tripé Ensino, Pesquisa e 

Extensão. Foi analisado o cumprimento da carga horária em programas de pós-graduação fora da unidade 

de lotação, deixando as disciplinas da graduação do CPP-CEM com dificuldade de cobertura. Diversos 

docentes ressaltaram que as atividades da pós-graduação são atividades de ensino. Foi apresentado o caso 

de professores que dão 16 horas aula por semana em um semestre e no seguinte dedicam-se a outras 

atividades, sem aulas. O professor Alexandre explicou que a regularização das cargas horárias dos docentes 

buscou o equilíbrio para não sobrecarregar outros professores e que foi finalizada com o objetivo alcançado. 

Foi perguntado novamente sobre as irregularidades identificadas pela Direção, e o diretor resumiu sendo a 

carga horária mínima de 8 horas, duplicação de carga horária no sistema SIE,  e o perfil dos professores, que 

desde a proposta de concurso para contratação, já se deveria prever as disciplinas que deveriam lecionar, 

mas nem todos as tinham. O professor Eduardo Bacalhau citou seu exemplo de ter lecionado 17 disciplinas 

em quatro anos na universidade, por isso não entende que haja disciplinas específicas do seu perfil. 

Retornou-se ao caso da lotação, discutindo-se o que configura saída esporádica, que viabiliza dar aula em 

PPG de outros campi. Falou-se da falta de mais programas de pós-graduação aqui, que contemplem o corpo 

docente local, mas que os que trabalham em outros PPGs trazem o conhecimento e tudo o que é publicado 

é contabilizado para este campus. O professor Alexandre sugere aos interessados em trabalhar também em 

outras unidades, que registrem no PIT (Plano Individual de Trabalho), para que assumam a sua não 

permanência na lotação durante o referido período. O professor César Martins destacou o 16° ponto do 

parecer 388/2019 da Procuradoria Federal em que cita o artigo 139 da lei 8.112/90: “Entende-se por 

inassiduidade habitual a falta ao serviço, sem causa justificada, por sessenta dias, interpoladamente, durante 

o período de doze meses.”, desta maneira o docente que estiver fora da lotação para dar aulas em outra 

unidade, por até um dia e meio por semana letiva, não atingirá os 60 dias. O encaminhamento da Direção 

neste ponto foi orientar a quem desejar outra situação de carga horária ou lotação, que formalize os horários 

no PIT. O professor Henrique relatou uma preocupação da classe que representa, principalmente dos 

professores mais novos na instituição, que ainda não atingiram a estabilidade, e pediu que problemas de 

comunicação sejam resolvidos internamente, poupando a instituição de ataques. O conselheiro Marcelo de 

Abreu registrou discordância da parte da fala do Diretor, pois a maioria dos técnicos não estão satisfeitos 

com as relações institucionais no CPP-CEM. Exemplificou com a demanda de movimentação de técnicos. O 

diretor informou é natural que haja descontentamento por parte da categoria pois havia uma acomodação 

de quando o campus possuía apenas dois cursos e que agora com cinco cursos devemos nos reorganizar para 

atender um volume maior de trabalho com o mesmo quantitativo de servidores técnicos, casos de desvio de 
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função e sérios problemas com o cumprimento da carga horária, que estão sendo corrigidos, gerando a 

insatisfação de alguns. Há casos de problemas graves do corpo técnico. Iniciando o segundo ponto da pauta, 

a conselheira Silvana explicou o ponto, informando que há uma lacuna no regimento, pois os 11 técnicos de 

laboratórios não se enquadram em nenhuma caixa do organograma, apenas os técnicos dos laboratórios 

didáticos. Ela sugeriu a criação de uma comissão permanente dos laboratórios didáticos, que será 

responsável pelos temas relacionados aos laboratórios didáticos, como controle de materiais, agendamento 

de uso, partilha entre professores, distribuição dos técnicos nas demandas, etc. Informou que a partir do dia 

1° de outubro a chefe da Unidade de Apoio à Gestão Acadêmica, Silvana de Oliveira Borges, será a 

responsável por homologar as folhas ponto de todos os técnicos laboratoriais. O conselheiro Marcelo de 

Abreu pediu uma consulta à PROGEPE sobre a quem compete o encaminhamento dos processos dos 

técnicos, uma vez que são de acesso restrito e sigiloso. O professor Talal respondeu que a comissão de 

técnicos de laboratório será a responsável pelo encaminhamento dos casos a partir desta reunião, os casos 

pregressos serão mantidos conforme estão. A respeito do sigilo, a comissão acompanhará os casos até a 

abertura do processo administrativo, quando necessário, e o envolvido deve ser avisado de cada etapa e que 

será aberto o PAD. A sugestão da conselheira Silvana é que a comissão inicie suas atividades com a seguinte 

formação: Silvana de Oliveira Borges, Paulo Soares da Silva Junior e Vanessa Coquemala Bonilauri. A proposta 

de criação da Comissão Permanente dos Laboratórios Didáticos foi aprovada por unanimidade. O terceiro 

ponto da pauta visava aprofundar a discussão apresentada na primeira reunião do Conselho Diretor, quanto 

ao planejamento estratégico para o CPP-CEM, enfatizando o impacto no plano de carreira dos técnicos e o 

Plano Diretor do campus vinculado ao da UFPR, mas para que seja melhor discutido nas bases foi retirado da 

pauta. O quarto ponto da pauta tratou dos pedidos de afastamento internacional. A professora Elisangela 

do Prado Oliveira, que está em licença para conclusão do doutorado até 9 de fevereiro de 2019, solicitou 

afastamento internacional para participar do congresso Pan-americano de Mecânica dos Solos, em Cancun - 

México, entre os dias 15 e 22 de novembro de 2019 (considerando dois dias antes e dois depois do evento 

para deslocamento). Por já estar afastada da docência, não serão necessários arranjos para que assumam 

seus encargos didáticos. Este afastamento foi aprovado por unanimidade. O professor Dr. Rodolfo Luis 

Petersen solicitou afastamento internacional para participar do Congresso Latino-americano de Ciencias del 

Mar – COLACMAR – na Universidade de Mar Del Plata, na Argentina, entre os dias 2 e 11 de novembro de 

2019 (incluindo o período de trânsito). Seus encargos didáticos serão assumidos pelo professor Dr. Alexandre 

Sachsida Garcia. Este afastamento foi aprovado por unanimidade. O quinto ponto da pauta foi a aprovação 

da minuta do contrato de continuidade do Projeto de Monitoramento de Praias – PMP-BS. A continuidade 

do projeto foi aprovada por unanimidade na Plenária do Centro de Estudos do Mar de 13 de novembro de 

2018, e findados os trâmites legais os documentos para a renovação foram inseridos no processo SEI 

23075.057651/2019-11. Como os documentos não foram enviados aos conselheiros com sete dias de 

antecedência da reunião, para serem analisados nas bases, o presidente do Conselho Diretor pediu que fosse 

feito uma reunião extraordinária online para a votação. Encerrados os pontos de pauta, passou-se aos 

assuntos gerais. O conselheiro Eduardo Bacalhau pediu que seja identificado se há um fiscal setorial do 

contrato de fornecimento de internet, para agilizar a solução dos problemas. Também trouxe a demanda do 

colegiado do curso de Ciências Exatas que pediu uma consulta pelo Conselho Diretor à reitoria sobre a 

necessidade de uma nova eleição para Direção do Campus, haja vista que há um novo regimento e nova 

estrutura. Após breve debate o Diretor orientou que esta consulta seja feita pelo SEI por quem a solicita. No 
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segundo assunto geral, o conselheiro Talal parabenizou o marco da aula inaugural do programa de pós-

graduação para formação continuada de professores nas ilhas do nosso litoral, “Saberes e Fazeres do Mar”. 

Foi feito alerta para que toda comunidade busque vacinação contra sarampo, pois há um surto e suspeita de 

vários casos na UFPR. A conselheira Renata lembrou que o II evento de Ensino, Pesquisa e Extensão do CPP-

CEM ocorrerá nos dias 23 a 25 de setembro. A conselheira Silvana lembrou aos que irão ao SIEPE (Semana 

Integrada do Ensino, Pesquisa e Extensão) em Curitiba que devem providenciar a lista para o transporte. 

Devido a estes eventos a conselheira Sílvia lembrou que as aulas foram dispensadas nos dias 24, 25 e 26 de 

setembro. O vice-diretor Alexandre reiterou o que costuma falar, que está sempre disponível para dialogar 

e assim contribuir para ambiente do CPP-CEM. Mais nada havendo a tratar, o Presidente do Conselho 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. 
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