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ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DIRETOR DO CAMPUS PONTAL
DO PARANÁ – CENTRO DE ESTUDOS DO MAR, DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO

PARANÁ, REALIZADA EM 28 DE NOVEMBRO DE 2019

Aos vinte  e oito  dias  do mês de novembro de dois  mil  e  dezenove,  às  9h00 (nove horas),  foi
realizada a quarta 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, Drª. Amanara Potykytã de Sousa
Dias Vieira, Dr. Carlos Roberto Soares, Dr. Emir Baude, Flávia Fernanda Rodrigues, Dr. Guilherme
Sippel Machado, Dr. Gustavo Pacheco Tomas, Dr. Henrique Machado Kroetz, João Fernando Pezza
Andrade,  Dr.  José  Guilherme Bersano Filho,  Msc.  Marcelo  de  Abreu Gonçalves,  Dr.  Marcelo
Franco  de  Oliveira,  Dr.  Marcelo  Renato  Lamour,  Dra.  Renata  Hanae  Nagai,  Sabrina  Lemos
Valente, Silvana de Oliveira Borges. Justiicaram a a ausência os conselheiros: Ademar Gonçalves
da Silva, Drª. Camila Domit e Dr. Maikon Di Domenico,  Pautas:  1)Proposta de prorrogação de
contrato  de  professores  substitutos; 2)Resultado  da  análise  de  solicitação  de  remoção  do Prof.
Cássio Alves; (relator: Prof. Guilherme); 3)Aprovação de projetos de pesquisa sem financiamento:
Profs.  Drs.:  Alex  Paulo  Francisco,  Alexandre  Bernardino  Lopes  e  Guilherme Sippel  Machado;
(relatora:  Profª.  Renata); 4)Aprovação  dos  PIT's  2º  Semestre/2019;  (relato  da  direção);
5)Afastamentos  –  Profª.  Drª  Silvia  Pedroso  Melegari  (relatora  Silvana)  e   Dr.  Carlos  Roberto
Soares; 6)Aprovação do resultado da eleição  para vice-coordenação do curso de  Oceanografia;
7)Aprovação  de  colaboração  remunerada  –  Prof.  Dr.  Gustavo  Pacheco  Tomas  (relator  Prof.
Henrique); 8)Moção de repúdio contra fala do Ministro da Educação; 9)Solicitação de retratação do
representante da Engenharia Civil em relação a comentários feitos sobre o CPqCEM na 3ª reunião
do Conselho Diretor; 10)Assuntos diversos. O diretor iniciou a reunião com informes sobre… Ao
final dos informes, o mesmo explicou que a ata da última reunião será encaminhada por e-mail para
apreciação de todos, assim que o servidor Vagner Blenski retornar de sua licença paternidade. A
seguir  passou-se  ao  1°  ponto:  Proposta  de  prorrogação  de  contrato  de  professores  substitutos;
aprovado por unanimidade. O diretor passou a palavra à servidora Silvana Borges, da coordenação
acadêmica  e  esta  explicou  que  as  necessidades  docentes  para  o  próximo semestre  envolvem a
prorrogação de contratos dos professores substitutos, conforme segue:  Profª. Drª. Aline Rossetto
Luz,  prorrogar  até  30/06/20.  A vaga a  ser  utilizada  será aquela  decorrente  de possibilidade  de
contratação de professor substituto para Diretor dos Campi Avançados. Profª. Drª. Eliane Pereira
de Lima,  prorrogar até 30/06/20.    A vaga a ser utilizada será a da Profª. Elisângela do Prado
Oliveira, afastada para doutoramento e com processo de prorrogação de afastamento até 2021 –
23075.041680/2019-61, devidamente aprovado em reunião do Conselho Diretor do Campus Pontal
do Paraná.  Profª. Drª. Gisele Cavalcanti Morais, prorrogar até 30/06/20. A vaga a ser utilizada
será a do Prof. Dr. Marcelo Sandin Dourado, afastado para capacitação até 06/08/20. Prof. Dr. José
Fernando Arns,  prorrogar  até  30/06/20.   A vaga  a  ser  utilizada  será  a  da  Profª.  Cintia  Miua
Maruyama, afastada para doutoramento e com processo de prorrogação de afastamento até julho de
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2020 – 23075.041700/2019-02, devidamente aprovado em reunião do Conselho Diretor do Campus
Pontal  do  Paraná.  Todas  as  solicitações  apresentadas  foram  aprovadas  por  unanimidade  pelo
Conselho Diretor do Campus. No 2° ponto: Resultado da análise de solicitação de remoção do Prof.
Cássio Alves; (relator: Prof. Guilherme) – Referente ao processo 23075.020281/2019-67 - O Prof.
Dr. Guilherme Sippel Machado informou que a comissão de análise, formada pelos professores: Dr.
Carlos  Adalberto  Schnaider  Batista,  Dr.  Guilherme  Sippel  Machado,  Dr.  Marcelo  Franco  de
Oliveira e Dr. Virnei Silva Moreira, realizou entrevista com o mesmo no dia 26/11/19, onde esta
versou sobre os temas de ensino, pesquisa, extensão, parte administrativa, além das impressões do
candidato sobre o Campus e a cidade de Pontal do Paraná. Após 1 hora de entrevista, e na ausência
do candidato, a comissão, por unanimidade, deliberou pelo aprovação da solicitação de remoção do
Prof. Dr. Cássio Alves, do Setor Palotina para o Campus Pontal do Paraná/CPP-CEM. Resultado
este  aprovado  por  unanimidade  por  todos  os conselheiros.  Quanto  ao  item 3º: Aprovação  de
projetos de pesquisa sem financiamento: Profs. Drs.: Alex Paulo Francisco, Alexandre Bernardino
Lopes e Guilherme Sippel Machado;(relatora: Profª. Renata). O diretor passou a palavra à Profª.
Renata Nagai que apresentou o parecer dos projetos e avaliados no Comitê de Pesquisa do Campus
Pontal do Paraná-Centro de Estudos do Mar. O projeto do Prof. Dr. Guilherme Sippel Machado –
Título:  ESTRATÉGIAS  PARA  O  ENSINO  DE  QUÍMICA  PELO  CURSO  DE
LICENCIATURA EM CIÊNCIAS EXATAS - PONTAL DO PARANÁ, com início previsto
para 01/20 e final em 12/24, o qual obteve parecer favorável quanto mérito científico emitido pelos
professores Ricardo Francisco Brocenschi e Camila Silveira da Silva, pareceres estes homologados
pelo CpqCEM e devidamente referendados pelos Conselheiros presentes a reunião do Conselho
Diretor.  O  projeto  do Prof.  Dr. Alexandre  Bernardino  Lopes–  Título:Rede  Geodésica  do
Litoral  do Paraná, com início  em 02/02/19 e  final  em 30/12/23,  o  qual  definiu  como projeto
viável, quanto  mérito  científico  emitido  pela professora Cláudia  Pereira  Krueger,  que  solicitou
correções e após estas serem realizadas, o parecer foi homologado pelo CPqCEM e devidamente
referendado pelos  Conselheiros  presentes  na  reunião  do  Conselho  Diretor.  Item 4º  da  pauta:
Aprovação  dos  PIT's  2º  Semestre/2019;  (relato  da  direção);  O  diretor  explicou  que  apesar  do
semestre já estar se encerrando, necessário se faz aprovar os Planos Individuais de Trabalho dos
professores que apresentaram o documento. Ressalvando que haviam inconsistências apuradas nos
Planos, entretanto, como já estamos no final do semestre São eles: Alex Paulo Francisco, Alexandre
Bernardino Lopes, Alexandre Sachsida Garcia, Amanara Potykytã de Sousa Dias Vieira, Carlos
Adalberto  Schnaider  Batista,  Carlos  Alberto  Borzone,  Carlos  Eduardo  Belz,  Carlos  Eduardo
Rossigali, Carlos Roberto Soares, César de Castro Martins, César Aparecido da Silva, Daniel Hauer
Queiroz Telles, Eduardo de Paula Kirinus, Eduardo Marone, Eduardo Tadeu Bacalhau, Eliane do
Rocio Alberti,  Elizabete  Yukiko Nakanishi  Bavastri,  Emir  Baude, Érica Alves Gonzalez Vidal,
Fabiano Bendhack, Fernando Augusto da Silveira Armani, Fernando de Araújo Borges, Francisco
José  Lagreze  Squella,  Guilherme  Sippel  Machado,  Gustavo  Pacheco  Tomas,  Hedda  Elizabeth
Kolm,  Henrique  Machado  Kroetz,  Henry  Louis  Spach,  José  Guilherme  Bersano Filho,  Juliana
Almansa Malagoli, Leonardo Sandrini Neto, Lilian Medeiros de Mello, Luciana Casacio, Luciene
Correa Lima, Maikon Di Domenico, Marcelo Franco de Oliveira, Marcelo Renato Lamour, Marcelo
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Sandin Dourado, Maurício Almeida Noernberg, Naína Pierri Estades, Paulo da Cunha Lana, Pedro
Toledo  Netto,  Renata  Hanae  Nagai,  Ricardo  Francisco  Brocenschi,  Roberta  Brondani  Minussi,
Rodrigo Pereira Medeiros, Talal Suleiman Mahmoud, Thiago Zagonel Serafini, Ubiratã de Assis
Teixeira da Silva e Virnei Silva Moreira. Todos os planos foram aprovados por unanimidade pelos
conselheiros.  Item  5º  da  pauta:  Afastamentos  –  Profª.  Drª  Silvia  Pedroso  Melegari  (relatora
Silvana) e  Dr. Carlos Roberto Soares. Profª. Drª Silvia Pedroso Melegari (relatora Silvana).   O
diretor passou a palavra à relatora, Silvana, que explicou que em relação ao pedido da Profª. Silvia
Pedroso Melegaria - processo SEI 23075.085837/2019-61, para realização de um estágio de pós-
doutoramento na  modalidade  de  bolsa Professor  Visitante  no  Exterior  Junior fomentado  pelo
Projeto  de  Internacionalização  da  UFPR, CAPES  PrInt/UFPR. O  estágio  será  realizado  na
instituição Northwestern  University, nas  cidade  de Evanston, nos Estados  Unidos  da
América, emitiu parecer, destacando que o colegiado do Curso de Engenharia Ambiental realizou
os  ajustes  necessários  para  os  encargos  docentes  da  mesma  não  oferecem  prejuízo  aos
alunos "(...) III. CONCLUSÃO  -  Considerando  que  os  ajustes  necessários  para  o  afastamento
foram realizados, a fim de se evitar prejuízos acadêmicos; Considerando, a existência de um acordo
de cooperação internacional  com a Northwestern University  e  a  UFPR, verifica-se que o ganho
institucional será relevante e a possibilidade de uma parceria com instituição tão prestigiosa, poderá
fomentar  ainda  mais  o  Curso  de  Graduação  de  Engenharia  Ambiental,  ao  qual  a  professora  é
vinculada,  bem  como  ao  Programa  de  Pós-graduação  em  Sistemas  Costeiros  e  Oceânicos  -
PGSISCO, onde haverá a possibilidade de estudos e trocas de experiência com a participação dos
alunos da UFPR, junto a Northwestern;  Considerando que já existe uma previsão orçamentária para
custear  as  despesas  da  mesma,  dentro  do  Programa  PRINT  CAPES/UFPR,  conforme
documento 2314824; Considerando o fato do afastamento de sido feito cumprindo as exigências do
Decreto nº 9.991/19, quanto a previsão no Plano de Desenvolvimento de Pessoal da UFPR  e de
realização de processo seletivo próprio; Concluo que tal obedeceu os trâmites e deve ser aceito e
aprovado  por  nosso  Conselho  Diretor.  Solicitação aprovada pelos  conselheiros: Drª.  Amanara
Potykytã de Sousa Dias Vieira, Dr. Carlos Roberto Soares, Dr. Emir Baude, Dr. Guilherme Sippel
Machado, Dr. Gustavo Pacheco Tomas, Dr. Henrique Machado Kroetz, Msc. Marcelo de Abreu
Gonçalves, Dr. Marcelo Franco de Oliveira, Dr. Marcelo Renato Lamour, Dra. Renata Hanae Nagai
e Silvana de Oliveira Borges. Quanto ao afastamento do Prof. Dr. Carlos Roberto Soares, o diretor
explicou que a solicitação versa sobre a participação do solicitante como ministrante de parte do
curso de Governança Oceânica, Ciências do Mar e Geoética, a ser realizado em Cananéia, SP, entre
20/01 e 05/02, na base do Instituto Oceanográfico da USP e dentro da pós-graduação do IO-USP e
da  Cátedra  da  UNESCO  em  Sustentabilidade  dos  Oceanos;  aprovado  por  unanimidade  pelos
conselheiros presentes. O 6° ponto :  Aprovação do resultado da eleição para vice-coordenação do
curso de Oceanografia. A conselheira Silvana realizou a leitura da ata da comissão eleitoral que foi
formada  pelos  professores  Dr.  César  de  Castro  Martins  e  Drª.  Renata  Hanae  Nagai,  técnicas:
Silvana de Oliveira Borges e Pâmela Kelly Tissei, discentes Eduarda Helena Oliveira Jeremias e
Giuliani Manfredini Battaiello, que informou: Que no processo nº 23075.076832/2019-47  houve a
inscrição de apenas um candidato – o prof. Dr. Eduardo Marone. Que o pleito ocorrido no dia
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27/11/19,  no  período  das  10h00  as  15h00,  com intervalo  das  12h00  as  13h00,  contou  com a
participação de 22 (vinte e dois) professores vontantes, do universo de 51 (cinquenta e um ) que
estavam aptos, onde 21 (vite um) votos foram validados e um voto computado em branco. E ainda,
com 17 (dezessete) alunos votantes, do universo de 160 (cento e sessenta) aptos, onde todos os
votos  foram  considerados  válidos.  Foi  proclamado  eleito  para  Vice-coodenador  do  Curso  de
Graduação em Oceanografia o Prof. Dr. Eduardo Marone, com um coeficiente ponderado de 9,63
(nove vírgula sessenta e três); resultado aprovado por unanimidade pelos conselheiros. 7º ponto da
pauta: Aprovação de colaboração remunerada – Prof. Dr. Gustavo Pacheco Tomas (relator Prof.
Henrique).  O  Prof.  Gustavo  explicou  que  recebeu  proposta  de  colaboração  remunerada  na
elaboração  de  questões  para  concursos  públicos  da  Fundação  de  Estudos  e  Pesquisa
Socioeconômicos (FEPESE), do Estado de Santa Catarina. O convênio envolve de forma bilateral:
CONTRATANTE  FEPESE  –  Fundação  de  Estudos  e  Pesquisas  Socioeconômicos  Campus
Universitário  (UFSC)  •  CEP  88040-900  •  Florianópolis,  SC  CNPJ:  83.566.299/0001-73  e
CONTRATADO  Nome:  Gustavo  Pacheco  Tomas  Data  de  Nascimento:  01/03/1985  CPF:
05431177907. Período de atuação do docente:  O serviço contempla no máximo 4h semanais no
período  de  três  semanas,  final  de  novembro  e  início  de  dezembro  de  2019.  Remuneração:  A
FEPESE tem como regra pagar R$90,00 por questão desenvolvida. Tendo em média a elaboração
de 4 questões por hora, o valor pago por hora é equivalente a R$360,00/h. O está abaixo das regras
da UFPR, utilizando a tabela  de vencimentos,  com um valor  máximo de R$454,21 por hora e
limitado a um máximo de 8h semanais. O pagamento será realizado via RPA e a CH fora das 40h de
DE. O número total de questões é 55, totalizando R$4950,00 e no tempo de 5h na última semana de
novembro (24-30), e 4,5h nas duas semanas seguintes.  Foi indicado o Prof. Henrique Machado
Kroetz, que apresentou o parecer: “2 – Análise do Pedido -  Com base na Resolução Nº 41/89 –
CEP,  que estabelece  normas para a participação de docentes  em regime de DE, em atividades
esporádicas, remuneradas ou não, em assuntos de suas respectivas especialidades,  é permitida 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 artigo
3º da Resolução, a atividade deve ser aprovada em plenária departamental, e, portanto, entende-se
que o  engajamento  do  docente  nas  atividades  propostas  depende da  aprovação deste  Conselho
Diretor. A solicitação deve apresentar a natureza da proposta, detalhar sua participação, a duração
total  em horas,  a  utilização  ou não de  equipamentos  da  UFPR e  a  existência  remuneração.  O
documento  de  solicitação  apresenta  todos  os  itens  listados.  O  artigo  4º  descreve  os  tipos  de
atividades de remuneração, sendo que o atual caso se configura nos itens: c) participação, mediante
convite em eventos e/ou em atividades técnicas relacionadas com área específica de especialidade
do docente; e d) consultoria.  As cartas convite da FEPESE abordam questões sobre edificações,
concernentes à Engenharia Civil, área do docente.Apesar de a FEPESE não ser uma fundação de
apoio da UFPR, este parecer se orienta também pela da Resolução Nº41/17-COPLAD, sempre no
sentido de estabelecer limites para a atuação do docente da maneira mais razoável possível, De
acordo com o artigo 9º desta Resolução, entende-se que o docente deverá apresentar o projeto em
questão  em  seu  PIT,  detalhando  sua  atuação.  Portanto  é  necessária  a  inclusão,  no  caso  de
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aprovação,  do projeto no PIT do docente.  De acordo com o artigo 10º da Resolução Nº41/17-
COPLAD, o docente não pode exceder um CH extra superior a 8 horas semanais ou 416 horas
anuais. No caso solicitado estes valores são atendidos, constando na documentação apresentada que
o docente desenvolverá suas atividades extras ao longo de 3 semanas, sendo 5 horas na primeira
semana e 4,5 horas nas duas semanas subseqüentes, totalizando 14 horas. O artigo 13º da Resolução
Nº41/17-COPLAD descreve o valor de bolsa e retribuição pecuniária  permitidos aos servidores
docentes, conforme sua titulação.  A tabela atual prevê um valor compatível àquele requerido pelo
docente. Consta no documento apresentado que foi solicitada a elaboração de 55 questões, o que
corresponde a um valor bruto de R$4950,00, uniformemente distribuído ao longo de 14 horas de
trabalho, resultando em R$353,57 por hora. Desse modo, entende-se que as normas referentes aos
valores foram respeitadas. 3 – Parecer: Diante do exposto, sugiro a aprovação da solicitação para
colaboração remunerada na elaboração de questões para concursos públicos. Parecer aprovado por
unanimidade  pelos  conselheiros  presentes  na  reunião.  Quanto  ao  8º  item  da  pauta:  Moção  de
repúdio contra fala do Ministro da Educação. O diretor do conselho falou da indignação quanto as
declarações do Ministro da Educação, Sr. Abraham Weintraub, onde este fez  afirmações durante
uma entrevista ao Jornal da Cidade Online.  “Você tem plantações de maconha, mas não são três
pés de maconha, são plantações extensivas de algumas universidades, a ponto de ter borrifador de
agrotóxico. Porque orgânico é bom contra a soja para não ter agroindústria no Brasil, mas na
maconha deles eles querem toda tecnologia à disposição”. Toda comunidade acadêmica e diversos
outros segmentos pediram explicações ao ministro, uma vez que deveria provar o que falou. Foi
aprovado por unanimidade do conselho a aprovação de uma moção de repúdio às declarações do
ministro. No item 9º da pauta: Solicitação de retratação do representante da Engenharia Civil em
relação a comentários feitos sobre o CPqCEM na 3ª reunião do Conselho Diretor. A Profª. Renata
falou que durante a última reunião do Conselho, onde foi informada a saída do Prof. Rossigali e que
também o Prof. Armani saíria, o Prof. Gustavo fez um comentário “O que está acontecendo com o
comitê de pesquisa que está expulsando os docentes?” Os membros do Comitê não gostaram e
pediram uma retratação. O Prof. Gustavo pediu desculpas se foi mal compreendido, pois havia feito
uma pergunta e em nenhum momento desejou criar mal estar ou ofender qualquer pessoa, pois este
afirmou ter o maior respeito por todos. Afirmou ainda que deseja que cesse a questão com esta sua
retratação.  O diretor endossou as palavras do prof. Gustavo, pois afirmou que não viu maldade
alguma em sua pergunta e que as vezes a falta de experiência possa causar situações desagradáveis
e que estas devem ser evitadas. E que o Prof. Gustavo é conselheiro e merece respeito, assim como
todos. O Prof. Alexandre falou que acredita que situações como essas devem ser minimizadas, a fim
de virar uma bola de neve e não chegar a lugar algum, apenas gerando descontentamentos e não
sendo nada produtivo. Ressaltou que não devemos gastar energia boa com situações como essas.
Já no Item 10 da pauta, assuntos diversos. O diretor explicou que o Reitor ainda não assinou o
pedido de área à  SPU, mas que este  vem acompanhando de perto  e  tentando uma reunião em
Curitiba para discutir o assunto. A Profª. Renata informou que a Instrução Normativa 3, que trata da
Iniciação Científica, será transformada em Resolução e que a PRPPG somente aceitará projetos de
pesquisa aprovados e registrados no BANPESQ e com ata do CPqCEM, para depois que revalidar
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enviar ao Conselho Diretor. O trâmite será: abrir processo no SEI, incluir projeto de pesquisa e
juntar a ata da plenária que aprovou o referido projeto, encaminhando  para o CPqCEM revalidar e
encaminhar ao Conselho Diretor.  Mais nada havendo a tratar, o Presidente do Conselho Diretor deu
por  encerrada  a  reunião,  da  qual  eu,  Silvana  de  Oliveira  Borges,  assistente  administrativo  do
Campus Pontal  do Paraná  – Centro  de Estudos do Mar e  secretária  ad-oc da reunião,  lavrei  a
presente ata.
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