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ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DIRETOR DO CAMPUS PONTAL DO PARANÁ – CENTRO DE 

ESTUDOS DO MAR, DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ, REALIZADA EM 30 DE OUTUBRO DE 2019 

 

Aos trinta dias do mês de outubro de dois mil e dezenove, às 14:00 horas (quatorze horas), foi realizada a 

terceira 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: Ademar Gonçalves da Silva, Dr. Alexandre Bernardino Lopes, Dra. Camila Domit, Dr. César de 

Castro Martins, Dr. Emir Baude, Dr. Guilherme Sippel Machado, Dr. Gustavo Pacheco Tomas, Dr. Henrique 

Machado Kroetz, João Fernando Pezza Andrade, Dr. José Guilherme Bersano Filho, Dra. Renata Hanae Nagai, 

Silvana de Oliveira Borges, Dra. Sílvia Pedroso Melegari e Vagner Blenski. Pautas: 1° Afastamentos; 2° 

Aprovação do juramento do curso de Licenciatura em Ciências Exatas; 3° Abertura de processo eleitoral;  4° 

Substituição de membros do Comitê de Pesquisa; 5° Indicação do professor Ricardo Francisco Brocenschi 

como suplente no Comitê Assessor de Iniciação Científica; 6° Votação de projetos de pesquisa; 7° Abertura 

de processo seletivo para professor substituto no curso de Engenharia Ambiental e Sanitária; 8° Proposta de 

criação do laboratório de Infraestrutura de Transporte e Obras Portuárias (Labitop); 9° Participação do 

professor Gustavo em projeto de pesquisa e extensão junto à FUPEF; 10° Aprovação do NDE de Engenharia 

Civil; 11° Homologação dos termos de convalidação de atos; 12° Aprovação do plano individual de trabalho 

do professor Luiz Laureno Mafra Junior; 13° Aprovação do resultado de avaliação de desempenho em estágio 

probatório; 14° Formação da comissão de elaboração do Planejamento Estratégico do CPP-CEM; 15° 

Assuntos gerais. Informes: 1°: O presidente do Conselho Diretor, professor Talal, abriu a sessão explicando 

que na última reunião do COPLAD – Conselho de Planejamento e Administração – falou-se do Plano Diretor 

da AGTIC – Agência da Tecnologia da Informação e Comunicação, que para o CPP-CEM inclui: a ampliação da 

banda de internet de 100 para 200 MB; uso de uma nuvem para dados, mesmo que ainda não se tenha 

certeza se será utilizado a da empresa Microsoft, haja vista o nível de acesso às informações da universidade; 

implementação de rede sem fio corporativa; implementação do SIGA, que já era utilizado para os programas 

de pós-graduação, aos cursos de graduação; aquisição de softwares acadêmicos, por isso recomenda-se fazer 

levantamento das necessidades; organização de um plano de compras de softwares; preparar e realizar a 

migração do Zimbra para o novo serviço de correio eletrônico da UFPR. 2°: Da reunião de outubro do COUN 

– Conselho Universitário – informou que o Código de Ética da UFPR ainda não foi devidamente registrado, 

falta ser votado, e que será necessário estar aprovado para ter direito a verbas do MEC; e explicou as etapas 

judiciais da demissão de 600 servidores contratados sem concurso pela FUNPAR. 3°: Foi lembrado que o 

decreto 9991 de 28 de agosto de 2019, que estabelece novas regras para licenças e afastamentos, entrou em 

vigor dia 6 de setembro, sem que houvesse tempo para os órgãos se adaptarem. Neste informe houve 

diversas contribuições pelos conselheiros, citando: por enquanto, as missões CAPES Print estão garantidas, 

pois os editais de alta produtividade já contém seleção entre os candidatos; a UFPR fez uma previsão de 

afastamentos, mas precisa organizar os processos seletivos; em alguns editais há recursos para afastamentos 

e sobra de vagas; a nova organização focará na origem dos recursos; o conselheiro Bersano informou que o 

CEM possuía um modelo de seleção para afastamentos e fornecerá este documento como subsídio. 4°: O 

projeto de utilização da área da SPU pelo CPP-CEM ainda não foi assinado pelo reitor. Após oficializado, há 

obrigação legal de ocupação e construção. A conselheira Camila contribuiu fazendo um histórico de área 

cedida ao CEM. Não havia RIP – Registro Imobiliário Patrimonial, então foi feito a cessão registrada em 

cartório, mas estava com o georreferenciamento errado. O conselheiro Alexandre complementou que para 

a atual solicitação de área foi feito com as corretas coordenadas. 5°: neste informe o professor Talal 

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


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 

descreveu as demandas estruturais mais urgentes. O CPP-CEM deve fornecer sala de troca de armas para os 

vigilantes; precisa de duas salas de aula; espaços para os centros acadêmicos e empresas juniores; também 

a informou que o servidor Wendell, área da Tecnologia da Informação, passa a ser lotado em Mirassol, na 

sala cedida pelo professor Bersano. 6°: Os servidores Ademar, Jocasta e Rafael foram designados para fazer 

o levantamento das demandas de portaria, vigia e recepção, conforme processo SEI 23075.077914/2019-17.  

7°: A Pró-Reitoria de Administração enviou memorando, através do processo SEI 23075.074549/2019-81, 

alertando que estão ocorrendo aquisições de produtos químicos controlados em nome da Universidade 

Federal do Paraná, com utilização de sua licença, sem que a devida incorporação nos estoques dos 

almoxarifados estejam sendo efetivadas conforme estabelece a Ordem de Serviço nº 10/2019-PRA. As 

aquisições identificadas não foram por empenho, e sim, pagamentos à vista ou boletos. Desta forma, foi 

concluído que os produtos estão sendo adquiridos com recursos de projetos de pesquisa e extensão. Foi 

observado que em algumas notas há referência ao projeto. A Ordem de Serviço supracitada determina que 

o Certificado de Licença de Funcionamento e Alvarás concedidos pelo DEAM/PR para a UFPR somente 

poderão ser utilizados para a aquisição de PQCs com recursos de projetos de pesquisa e extensão quando a 

nota fiscal for emitida em favor da UFPR. Os PQCs adquiridos com recursos de projetos de pesquisa e 

extensão somente poderão ter as suas notas fiscais emitidas em favor da UFPR se forem integralmente 

cumpridas as regras desta Ordem de Serviço, como da legislação vigente pertinente. Assim as unidades 

utilizadoras deverão cumprir a normativa registrando as aquisições nos almoxarifados ou informando aos 

almoxarifados setoriais para que estes procedam à incorporação nos respectivos estoques, através do 

sistema SIE, bem como sobre movimentações e consumo, considerando que são enviados mensalmente à 

Polícia Federal relatórios consolidados sobre os produtos controlados. Findados os informes, foi feito a 

apresentação da nova servidora do CPP-CEM, Pâmela Kelly Tissei, lotada na Unidade de Apoio à Gestão 

Acadêmica. Passou-se então à aprovação de atas, que foram enviadas para leitura e análise uma semana 

antes: da 2ª reunião ordinária, que aconteceu em 17 de setembro de 2019; da 2ª reunião extraordinária, que 

aconteceu em 2 de outubro, para aprovação do contrato tripartite de continuidade do Projeto de 

Monitoramento de Praias – PMP-BS; e da 3ª reunião extraordinária, que aconteceu em 15 e 16 de outubro 

para validar duas adições curriculares na grade do curso de Engenharia Ambiental e Sanitária. As atas da 2ª 

e 3ª reuniões extraordinárias foram aprovadas na íntegra, enquanto a ata da 2ª reunião ordinária teve as 

seguintes alterações: Página 2, na 3ª linha substituição da palavra “enfrentadas” por “encontradas”; na 5ª 

linha inclusão de “semestral ou” entre as palavras “média” e “anual”; na 11ª linha substituição da frase 

“dando igual importância ao ensino, à pesquisa e à extensão” por “a universidade está sustentada pelo tripé 

Ensino, Pesquisa e Extensão”; na 13ª linha inclusão da frase “Diversos docentes ressaltaram que as atividades 

da pós-graduação são atividades de ensino”, antes da frase  “Foi apresentado [...]”; passou-se a primeira 

frase do segundo ponto da pauta e a frase que ocupa da 5ª à 9ª linha da 3ª página, “O diretor informou […] 

do corpo técnico.” para o fim do primeiro ponto da pauta; na 3ª página foi retirado “de pesquisa” na 1ª linha 

e substituído “não contemplados no regimento” por “didáticos”. Feitas estas alterações esta ata também foi 

aprovada por unanimidade. Pediu-se inclusão de algumas pautas, que foram aceitas e supracitadas, exceto 

o pedido de anuência deste Conselho Diretor para que o professor Dr. Marcelo Renato Lamour preste serviço 

de consultoria à prefeitura de Matinhos – PR. Foi solicitado que seja aberto um processo no SEI e incluído os 

documentos necessários conforme a Resolução 41/17 COPLAD e a 41/89 – CEP, para que seja indicado um 

relator e a pauta retorne à votação. No 1° ponto da pauta tratou-se dos pedidos de afastamentos. A 

solicitação de prorrogação do afastamento para doutorado da professora Elisangela do Prado Oliveira – 

processo SEI 23075.069572/2019-53 – foi relatada pelo conselheiro Gustavo Pacheco Tomas, que emitiu 

parecer favorável, considerando que o afastamento inicial, de 09/02/2019 a 09/02/2020, foi aprovado em 
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plenária de câmara em um processo devidamente instruído; os encargos didáticos sob responsabilidade da 

professora Elisangela foram cobertos com a contratação de um professor substituto que pode ter o período 

de atuação estendido, conforme a resolução n° 92/06 CEPE; o afastamento para participar de programa de 

pós-graduação está embasado nas leis 12.772/2012, 8.112/1990, 12.863/2013; a prorrogação do 

afastamento foi analisada pelo colegiado do curso de Engenharia Civil, que aprovou a solicitação de acordo 

com a ata de 17/10/2019; e a área de formação oferece relevante contribuição para o CPP-CEM. Foi aprovado 

por unanimidade a prorrogação para o período de 10/02/2020 a 06/03/2021. A solicitação de prorrogação 

do afastamento para doutorado da professora Cíntia Miua Maruyama – processo SEI 23075.071405/2019-72 

– foi relatada pelo conselheiro Gustavo Pacheco Tomas, que emitiu parecer favorável, considerando que o 

afastamento inicial, de 01/02/2019 a 01/02/2020, foi aprovado em plenária de câmara em um processo 

devidamente instruído; os encargos didáticos sob responsabilidade da professora Cíntia foram cobertos com 

a contratação de um professor substituto que pode ter o período de atuação estendido, conforme a 

resolução n° 92/06 CEPE; o afastamento para participar de programa de pós-graduação está embasado nas 

leis 12.772/2012, 8.112/1990, 12.863/2013; a prorrogação do afastamento foi analisada pelo colegiado do 

curso de Engenharia Civil, que aprovou a solicitação de acordo com a ata de 17/10/2019; e a área de 

formação oferece relevante contribuição para o CPP-CEM. Foi aprovado por unanimidade a prorrogação para 

o período de 02/02/2020 a 31/07/2020. O terceiro afastamento foi relatado pelo conselheiro César de Castro 

Martins, que analisou o processo SEI 23075.072177/2019-58, aonde o professor Paulo da Cunha Lana pediu 

afastamento do país para participar, a convite da comissão organizadora, do Congresso Latino-americano de 

Ciências do Mar – COLACMAR, que acontecerá entre os dias 4 e 8 de novembro de 2019, em Mar del Plata, 

na Argentina. Os encargos didáticos serão assumidos pelo professor Dr. Carlos Roberto Soares. Considerando 

a urgência do pedido, o presidente do Conselho Diretor aprovou ad referendum em 17 de outubro a 

solicitação para o período de 2 a 11 de novembro de 2019, incluindo o deslocamento, que após analisado 

pelos demais conselheiros, foi referendado por unanimidade. O quarto afastamento foi relatado pelo 

conselheiro César de Castro Martins, que analisou o processo SEI 23075.073254/2019-97, aonde o professor 

Laureno Mafra Junior pediu afastamento do país para participar da reunião de alinhamento de projetos na 

International Atomic Energy Agency, em Mônaco, que acontecerá entre os dias 25 e 27 de novembro de 

2019. Os encargos didáticos serão assumidos pelo professor Dr. Francisco José Lagreze Squella. Considerando 

a urgência do pedido, o presidente do Conselho Diretor aprovou ad referendum em 17 de outubro a 

solicitação para o período de 23 a 29 de novembro de 2019, incluindo o deslocamento, que após analisado 

pelos demais conselheiros, foi referendado por unanimidade. O quinto afastamento foi relatado pelo 

conselheiro César de Castro Martins, que analisou o processo SEI 23075.076037/2019-59, aonde o professor 

Rodrigo Pereira Medeiros pediu afastamento do país para participar do evento “Third CARI’MAM Meeting 

and workshops”, que acontecerá nos dias 2 e 3 de novembro de 2019, na cidade de La Romana – República 

Dominicana. Os encargos didáticos serão assumidos pelo professor Dr. Daniel Hauer Queirós Telles. 

Considerando a urgência do pedido, o presidente do Conselho Diretor aprovou ad referendum em 23 de 

outubro a solicitação para o período de 1° a 4 de novembro de 2019, incluindo o deslocamento, que após 

analisado pelos demais conselheiros, foi referendado por unanimidade. O sexto pedido de afastamento foi 

feito pelo professor Eduardo Marone, para ministrar curso de pós-graduação de verão no Instituto 

Oceanográfico da Universidade de São Paulo, em Cananéia-SP, entre 27 de janeiro e 21 de fevereiro de 2020. 

Ministrará sobre “Governança dos oceanos, ciência oceânica e geoética”, no Summer Training Course do 

International Ocean Institute para Caribe e América Latina. Os documentos foram apresentados no processo 

SEI 23075.078052/2019-31 e os encargos didáticos serão assumidos pelo professor Dr. Maurício Almeida 

Noernberg. Aprovado por unanimidade. Solicitação de afastamento feita pelo Prof. Dr. César de Castro 
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Martins, a fim de que o mesmo possa realizar trabalho de campo (coleta de amostras ambientais) a bordo 

do Navio Polar Almirante Maximiliano (H-41), sobre o apoio logístico da Marinha do Brasil no âmbito do 

Programa Antártico Brasileiro (PROANTAR). O trabalho de campo é parte fundamental das atividades de 

pesquisa do projeto “As múltiplas faces do carbono orgânico e metais no ecossistema subantártico 

(CARBMET) - [442692/2018-8]”, aprovado na Chamada CNPq/MCTIC/CAPES/FNDCT Nº 21/2018 – 

PROANTAR; aprovado por unanimidade do Conselho Diretor. Os documentos estão apresentados no 

processo SEI 23075.077650/2019-93 e os encargos didáticos serão assumidos pela professora Drª. Renata 

Hanae Nagai. Aprovado por unanimidade. Ainda no debate sobre os afastamentos, foi sugerido que os 

professores que aceitaram assumir encargos didáticos de colegas devem dar ciência no documento de 

indicação, tornando-se responsáveis por não remarcarem férias ou solicitarem afastamentos para o período 

em que estarão com os encargos. No 2° ponto da pauta foi proposto a aprovação do juramento do curso de 

Licenciatura em Ciências Exatas. O conselheiro Guilherme o leu conforme transcrito a seguir: “JURO NO 

EXERCÍCIO DA MINHA PROFISSÃO/ TRABALHAR POR UMA EDUCAÇÃO/ COM RESPONSABILIDADE ÉTICA E 

POLÍTICA/ ASSIM PROMOVENDO O CONHECIMENTO E O ENTENDIMENTO DAS CIÊNCIAS EXATAS/ 

EXERCENDO COM AFINCO A PROFISSÃO DOCENTE/ E ENALTECENDO O CONHECIMENTO CIENTÍFICO/ PARA 

O DESENVOLVIMENTO INTELECTUAL DA SOCIEDADE/ PERANTE AS TESTEMUNHAS/ EU JURO.” O juramento 

foi aprovado por unanimidade pelos conselheiros. O 3° ponto da pauta tratou de abertura de processos 

eleitorais, sendo o primeiro para a coordenação do Programa de Pós-Graduação em Sistemas Costeiros e 

Oceânicos – PGSISCO, em virtude do término do mandato da atual gestão, da coordenadora Dra. Renata 

Hanae Nagai e vice-coordenador Dr. Maikon Di Domenico, em 20 de março de 2020. O processo eleitoral 

tramita no sistema eletrônico de informações com registro 23075.070889/2019-32, e a votação acontecerá 

online, conforme acordado com a AGTIC, nos dias 19, 20 e 21 de novembro de 2019. O período de inscrição 

será de 25 de outubro a 4 de novembro de 2019. A comissão eleitoral será formada por dois representantes 

de cada categoria, sendo um titular e um suplente: Docentes: Dr. César de Castro Martins e Dra. Sílvia 

Pedroso Melegari; Discentes: Ana Claudia Oliveira de Almeida e Gabriel Fraga da Fonseca; e Técnicos: Dante 

Luiz Zech e Silvana de Oliveira Borges. A abertura do processo eleitoral para a coordenação do Programa de 

Pós-Graduação em Sistemas Costeiros e Oceânicos – PGSISCO foi aprovada por unanimidade. Abertura de 

processo eleitoral. O diretor informou que houve a exoneração da função de Vice-coordenador do Curso de 

Graduação em Oceanografia, em razão do afastamento do Prof. Dr. Marcelo Sandin Dourado. Por este 

motivo, considerando o fato que não se passou 50% do mandato, há necessidade de abertura de um novo 

processo eleitoral para escolha do novo Vice-coordenador. Assim sendo, o Conselho aprovou as indicações 

para abertura de processo eleitoral: Comissão: representantes docentes - Prof.ª Dra. Renata Hanae Nagai 

como titular e Prof. Dr. César de Castro Martins como suplente; representantes dos técnicos - Cláudia 

Terezinha Saldanha como titular e Silvana de Oliveira Borges como suplente; representantes discentes - 

Eduarda Helena Oliveira Jeremias como titular e Giuliani Manfredini Battaiello como suplente. O período de 

inscrições de chapa será de 11/11/19 a 14/11/19, podendo ser realizada por entrega de carta diretamente 

na Secretaria Acadêmica ou ainda pelo e-mail: direcaocem@ufpr.br. O pleito será realizado no dia 20/11/19, 

com urnas na Unidade I de Pontal do Sul para recepção de votos dos alunos do curso de Oceanografia e 

demais votantes, no período das 10h00 às 15h00, com intervalo das 12h00 às 13h00 para almoço, além de 

uma urna na secretaria acadêmica de Mirassol, para recepção de votos exclusiva dos professores do CEM, 

no período das 10h00 às 15h00; aprovado por unanimidade do conselho. No 4° ponto da pauta debateu-se 

a substituição de membros do Comitê de Pesquisa. O professor Marcelo Sandin Dourado está afastado do 

país para pós-doutorado e o professor Carlos Eduardo Rossigali pediu a saída do comitê por razões pessoais. 

Nas participações foi relatado que ao iniciar o trabalho, o CPq pediu que cada curso indicasse dois membros, 
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um titular e um suplente, e a perspectiva é de que o trabalho só aumente. Foi esclarecido que o Comitê não 

julga o mérito técnico do projeto, apenas se está adequado às normativas, e que a análise técnica é feita por 

especialistas de cada área. Os membros do CPqCEM foram substituídos pelos indicados Alex Paulo Francisco 

e Carlos Roberto Soares e a aprovação se deu por unanimidade. O 5° ponto da pauta contemplou a 

substituição do professor Marcelo Sandin Dourado, em afastamento para pós-doutorado, pelo professor 

Ricardo Francisco Brocenschi, como membro suplente do professor César de Castro Martins no Comitê 

Assessor de Iniciação Científica – CAIC. A proposta foi aprovada por unanimidade. No 6° ponto da pauta 

foram apreciados os projetos de pesquisa sem financiamento. O professor Henrique Machado Kroetz 

apresentou seu projeto de pesquisa, intitulado “Quantificação de incertezas em estruturas costeiras”, 

através do processo SEI 23075.042696/2019-91. O projeto foi homologado pelo comitê de pesquisa – 

CPqCEM – que recomendou a aprovação a partir do parecer fornecido pelo professor Dr. Carlos Eduardo 

Rossigali. Após a apresentação resumida, o projeto de pesquisa foi aprovado por unanimidade. O professor 

Eduardo de Paula Kirinus teve seu projeto de pesquisa apresentado pelo relator Dr. César de Castro Martins. 

Intitulado “Implementação de um sistema preditivo e assistencial à derrames de óleo no estado do Paraná”, 

o projeto foi recomendado para aprovação baseado no parecer feito pelo professor Dr. Maurício Almeida 

Noernberg ao Comitê de Pesquisa – CPqCEM. O projeto de pesquisa foi aprovado por unanimidade. Item 7º 

da pauta: o diretor passou a palavra à Sr.ª Silvana, que foi designada como parecerista do pedido formulado 

pela coordenação do Curso de Graduação em Engenharia Ambiental. Esta fez a leitura do parecer, que em 

sua conclusão diz: "III. CONCLUSÃO - Considerando que atualmente temos cinco professores substitutos 

contratados no CPP-CEM, abaixo dos 20% que é o valor limite da UFPR, bem como o nº total de professores 

substitutos de 3º grau na UFPR é de 169, e o nº total de professores efetivos é 2494, também bem abaixo 

dos 20% limitantes; Considerando, que o projeto de pesquisa o Prof. César Silva foi aprovado na Chamada 

Pública da Fundação Araucária de pós-doutorado (13/2018)  e que tal estágio pós-doutoral proporcionará 

novas experiências ao profissional docente, com ganho também institucional, além disso, proporcionará 

experiência aos acadêmicos, em Iniciação Científica, de Engenharia Ambiental e Sanitária, sendo que dois 

alunos já estão inseridos neste projeto: Euclair José Moreira Veloso, com bolsa do CNPq e Matheus Kopp 

Prandini, como voluntário. E o principal dos benefícios,  que os conhecimentos adquiridos durante este 

estágio subsidiarão a instalação de um laboratório de cultivo primário de células para avaliações in vitro no 

Centro de Estudos do Mar, além de diversas publicações em eventos e periódicos de alto impacto; 

Considerando que, após as devidas ofertas de disciplinas realizadas para o 1º semestre 2020 e finalizadas no 

último dia 25/10, verificamos a impossibilidade de vários professores assumirem estes encargos, uma vez 

que já estão com seu limite máximo de 12 horas/aula por semana, como é o caso do Prof. Fernando Augusto 

Silveira Armani, Amanara Potykytã de Sousa Dias Vieira e Elizabete Yukiko Nakanishi Bavastri, além do fato 

da Profª. Silvia Pedroso Melegari, que apesar de estar com 8 horas/aula, também está com afastamento do 

país programado para o mesmo período, dentro do Programa PRINT CAPES/UFPR, o qual é de interesse da 

instituição que a mesma participe. Concluo pela aprovação do pedido da coordenação do curso de 

Engenharia Ambiental e Sanitária e abertura de processo para contratação de professor substituto, conforme 

solicitado". A Prof.ª Sílvia explicou que fez contato com a Normatização da PROGEPE, onde recebeu as 

informações de que não há impedimentos para contratação de substituto, uma vez que o afastamento se dá 

para capacitação. A servidora Silvana explicou que também recebeu tal orientação, entretanto que só poderá 

haver contratação se houver dotação orçamentária, o que deve ocorrer, uma vez que a UFPR tem um limite 

ainda considerável para contratações de substitutos, pois como foi explicado, está bem abaixo dos 20% 

máximos permitido para este fim. Após discussões, tal solicitação foi aprovada por unanimidade pelos 

participantes do Conselho Diretor. No 8° ponto da pauta o professor Gustavo Pacheco Tomas apresentou a 
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proposta de criação do Laboratório de Infraestrutura de Transporte e Obras Portuárias (Labitop), abordando 

as linhas de pesquisa e a importância da criação para fins de pesquisa. Foram feitos alguns esclarecimentos 

no sentido de que a anuência para a criação do laboratório não garante a cessão de espaço físico ou 

equipamentos por parte deste campus avançado, pois há outros laboratórios funcionando ainda sem tal 

aporte, mas futuramente haverá apoio para o desenvolvimento como houve para outros. Houve 

contribuições relativas aos trâmites internos para a criação e foi questionado a necessidade de aprovação 

em instância de câmara. A proposta já foi aprovada pelo Colegiado do curso de Engenharia Civil em 17 de 

outubro de 2019 e foi aprovada por unanimidade por este Conselho. No 9º item da pauta o diretor passou a 

palavra ao conselheiro Alexandre Bernardino Lopes, que foi designado como parecerista do pedido 

formulado pelo professor Dr. Gustavo Pacheco Tomas, para participar de projeto de pesquisa e extensão 

junto à FUPEF. Este fez a leitura do parecer que diz: "Segundo a resolução N° 41/89 – CEP da UFPR que 

estabelece normas para a participação de docentes em regime de DE, em atividades esporádicas, 

remuneradas ou não, em assuntos de suas respectivas especialidades, através de seu Art. 1° consta que é 

permitido a participação de professores DE em colaborações esporádicas, dentro de suas especialidades, 

desde que essas atividades não interfiram em suas atribuições acadêmicas contratuais. Com base no Art. 3° 

da Resolução, a atividade deve ser aprovada em plenária departamental, que no caso atual do CPP-CEM, é 

configurado pelo Conselho Diretor. A solicitação deve apresentar a natureza da proposta, qual será sua 

participação, a duração total em horas, a utilização ou não de equipamentos da UFPR e a existência 

remuneração. O documento de solicitação de participação, entregue pelo docente, apresenta todos os itens 

descritos neste artigo. O artigo 4° descreve os tipos de atividades que podem receber remuneração, sendo 

que o atual caso se configura no item f: participação em convênios. De acordo com o artigo 9° da Resolução 

N° 41/17-COPLAD, a participação em um projeto deverá estar presente no PIT, detalhando sua atuação no 

projeto. Portanto é necessário a inclusão, no caso de aprovação, do projeto no PIT do docente. De acordo 

com o artigo 10° da Resolução N° 41/17-COPLAD, o docente não pode exercer um CH extra superior a 8 horas 

semanais ou 416 horas anuais. Como no caso solicitado estes valores são atendidos, o docente descreve que 

a atividade será realizada em 2,5 horas semanais, totalizando 20 horas totais (2 meses). De acordo com o 

artigo 13° da Resolução N° 41/17-COPLAD, descreve o valor das bolsas ou retribuição pecuniária aos 

servidores docentes, conforme sua titulação, sendo que a tabela na atual data prevê um valor máximo de R$ 

454,21 por hora para docentes com doutorado. O valor solicitado é de R$ 400,00, se enquadrando no artigo.” 

O relator ainda sugere que a participação do projeto seja incluída no PIT dos semestres que correspondem a 

execução; que a minuta de contrato entre a prefeitura de Pontal do Paraná e a FUPEF seja apresentada aos 

conselheiros; e que a carta convite da FUPEF seja anexada aos documentos. Concluiu com o que segue: “Visto 

o atendimento às resoluções, recomendo a aprovação da participação com atenção às sugestões descritas.”. 

A solicitação foi aprovada por unanimidade pelos conselheiros. No 10° ponto da pauta foi apresentado a 

nova composição do NDE do curso de Engenharia Civil do CPP-CEM, aprovada pelo Colegiado do curso em 

17 de outubro de 2019. Titulares: Dr. Gustavo Pacheco Tomas, Dr. Henrique Machado Kroetz, Dra. Roberta 

Brondani Minussi, Dr. Carlos Eduardo Rossigali, Dr. Ricardo Francisco Brocenschi, Dr. Emir Baude e Dr. 

Eduardo de Paula Kirinus; suplentes: Juliana Almansa Malagoli e Thiago Zagonel Serafini. Composição do NDE 

aprovada por unanimidade. No 11° ponto referendou-se a convalidação dos atos de coordenador de curso 

para os casos em que a portaria de nomeação da nova gestão não entrou em vigor imediatamente ao término 

da gestão anterior. No ato n° 44 foram convalidados os atos da professora Dra. Roberta Brondani Minussi, 

como coordenadora pro tempore do curso de Engenharia Civil do Campus Pontal do Paraná – Centro de 

Estudos do Mar, da Universidade Federal do Paraná, e do professor Dr. Fernando Araujo Borges, como vice-

coordenador pro tempore do mesmo curso, relativos ao período dos dias 5 a 10 de setembro de 2019. Tal 

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


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 

ato foi dado em virtude do término do mandato de sua coordenação em 4 de setembro de 2019, e a 

nomeação do novo coordenador, professor Dr. Gustavo Pacheco Tomas, e do novo vice-coordenador, 

professor Henrique Machado Kroetz, ocorrer em 11 de setembro de 2019, conforme publicado no Diário 

Oficial da União n° 176, desta data. No ato n° 45 foram convalidados os atos da professora Dra. Luciene 

Correa Lima, como coordenadora pro tempore do curso de Engenharia de Aquicultura do Campus Pontal do 

Paraná – Centro de Estudos do Mar, da Universidade Federal do Paraná, e do professor Dr. Francisco José 

Lagreze Squella, como vice-coordenador pro tempore do mesmo curso, relativos ao período de 01 de 

setembro de 2019 a 08 de outubro de 2019. Tal ato foi dado em virtude do término do mandato de sua 

coordenação em 31 de agosto de 2019, e a nomeação do novo coordenador, professor Dr. José Guilherme 

Bersano Filho, e do novo vice-coordenador, professor Fabiano Bendhack, ocorrido em 9 de outubro de 2019, 

conforme publicado no Diário Oficial da União n° 196, desta data. No ato n° 46 foram convalidados os atos 

da professora Dra. Sílvia Pedroso Melegari, como coordenadora pro tempore do curso de Engenharia 

Ambiental e Sanitária do Campus Pontal do Paraná – Centro de Estudos do Mar, da Universidade Federal do 

Paraná, e da professora Dra. Amanara Potykytã de Sousa Dias Vieira, como vice-coordenadora pro 

tempore do mesmo curso, relativos ao período dos dias 10 a 28 de julho de 2019. Tal ato foi dado em virtude 

do término do mandato de sua coordenação em 9 de julho de 2019, e a nomeação que as reconduziu à 

função ter ocorrido em 29 de julho de 2019, conforme publicado no Diário Oficial da União n° 144, desta 

data. Os atos de convalidação números 44, 45 e 46 foram referendados por unanimidade pelo Conselho 

Diretor. No 12° ponto da pauta foi apresentado o plano individual de trabalho do ano de 2019 – PIT-2019 – 

do professor Dr. Luiz Laureno Mafra Junior. Este documento foi enviado previamente aos conselheiros para 

análise e é parte do processo SEI 23075.077951/2019-17, aonde justifica-se a necessidade de aprovação 

antecipada para que o professor possa voltar a ter adicional ocupacional, que foi encerrado para o 

afastamento para capacitação. O preenchimento foi correto e as atividades devidamente registradas. 

Destaca-se apenas a necessidade de atualizar a sigla do CPP-CEM no sétimo item da ficha, “Atividades 

formativas”. O plano individual de trabalho do ano de 2019 – PIT-2019 – do professor Dr. Luiz Laureno Mafra 

Junior foi aprovado por unanimidade. No 13° ponto da pauta foi apresentado o resultado da avaliação de 

desempenho em estágio probatório do professor Dr. Ricardo Francisco Brocenschi, referente ao período de 

janeiro a novembro de 2019, aonde lhe foi conferido a nota 98 (de um total de 100 pontos). A avaliação 

tramitou através do processo SEI 23075.063885/2019-06 e teve em sua comissão de avaliação os 

professores: Dr. Pedro Toledo Netto, Dr. Eduardo Tadeu Bacalhau e Dr. Marcelo Franco de Oliveira. O 

resultado foi aprovado por unanimidade. No 14° ponto foi proposto a formação da comissão de elaboração 

do Planejamento Estratégico do CPP-CEM, que deverá se reunir em breve para iniciar os trabalhos o quanto 

antes. Não haverá limite de participantes visando ser democrático nas proposições e acompanhamento. A 

categoria dos técnicos em sua reunião de 17 de outubro decidiu por ter um representante de cada grupo e 

apresentou os nomes: Francielle Pierobon, representando os técnicos de laboratório; Wendell Ricardo de 

Souza, da Tecnologia da Informação; Liliam Maria Orquiza, do Sistema de Bibliotecas; e Vagner Blenski, da 

área administrativa. O Planejamento Estratégico deste campus avançado já estava aprovado e a indicação de 

nomes continuará conforme andar o serviço. 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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