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ATA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DIRETOR DO CAMPUS PONTAL DO PARANÁ – CENTRO DE 

ESTUDOS DO MAR, DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ, REALIZADA EM 19 DE DEZEMBRO DE 2019 

 

Aos dezenove dias do mês de dezembro de dois mil e dezenove, às 14:10 horas (quatorze horas e dez 

minutos), foi realizada a quinta reunião do Conselho Diretor do Campus Pontal do Paraná – Centro de Estudos 

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

deste, participaram os conselheiros: Ademar Gonçalves da Silva, Dr. Alexandre Bernardino Lopes, Dr. Emir 

Baude, Dr. Guilherme Sippel Machado, Dr. Gustavo Pacheco Tomas, Dr. José Guilherme Bersano Filho, Dra. 

Sílvia Pedroso Melegari, Vagner Blenski e Dr. Virnei Silva Moreira. Ausências justificadas: Dr. Marcelo Renato 

Lamour, Silvana de Oliveira Borges, Dr. César de Castro Martins, Dr. Daniel Hauer Queirós Telles, Dr. Henrique 

Machado Kroetz e Dra. Camila Domit. Pautas: 1° Cessão de um terreno pela prefeitura ao Cpp-CEM por 50 

anos; 2° Discussão quanto à composição do Comitê de Afastamentos; 3° Afastamento;  4° Homologação do 

resultado do processo seletivo para professor Substituto da EAS; 5° Homologação do resultado da eleição 

para coordenação da PGSISCO; 6° Agenda para o início do ano letivo de 2020; 7° Acordo com universidade 

chinesa Zhejiang Ocean University. Informes: 1°: O presidente do Conselho Diretor, professor Talal, abriu 

a sessão falando sobre a prestação de contas das empresas juniores. Citou a resolução 68/2016 – CEPE, que 

regulamenta a criação e funcionamento destas empresas, aonde nos artigos 18 e 19 destaca que a entidade 

deve apresentar a cada seis meses o relatório de atividades, a ser apreciado pelo Colegiado do Curso e 

aprovado pelo Conselho Setorial, e no prazo de 60 (sessenta) dias após o encerramento do ano fiscal, deverá 

apresentar o relatório de prestação de contas do exercício. Não sendo feito no prazo determinado, implica-

se o cancelamento da permissão de funcionamento e de uso do nome e marca da UFPR, bem como no uso 

compartilhado de equipamentos e instalações. O Diretor solicitou que os coordenadores de cada curso 

entrem em contato com os supervisores para providenciarem o relatório semestral e balancete. 2°: No 

segundo informe o professor Talal expôs preocupação quanto à situação psicológica dos estudantes deste 

campus, através dos dados que solicitou à Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis – PRAE. A presença da 

psicóloga Mayara para atendimento clínico nas unidades Pontal do Sul e Mirassol possibilitou o levantamento 

estatístico dos perfis atendidos. 39% dos atendimentos foram a alunos de Oceanografia; 21% para 

Engenharia Ambiental e Sanitária; 14% para Engenharia de Aquicultura; 13% para Engenharia Civil; e 10% 

para Licenciatura em Ciências Exatas. Do total de estudantes acompanhados, 45% são assistidos por algum 

tipo de auxílio e 55% não. Do total de 659 estudantes do CPP-CEM, 101 buscaram o apoio psicológico. Houve 

diversas contribuições sobre o tema, perpassando por questões de sigilo a dados, formas de agir ao notar 

algum problema e a baixa adesão aos eventos organizados pela PRAE. Decidiu-se fortalecer a divulgação dos 

eventos também em sala de aula, produzir uma cartilha de orientações e aumentar a participação da PRAE 

na recepção aos calouros. Respeitando o sigilo dos casos, será solicitado à Mayara informações adicionais 

sobre as razões pelas quais os serviços psicológicos têm sido buscados e orientações de como proceder em 

casos identificados. 3°: Devido à migração do sistema de e-mails da UFPR do Zimbra para a Microsoft, muitos 

professores não receberam o e-mail solicitando o Plano Individual de Trabalho – PIT-2020, por isso o diretor 

pediu aos coordenadores de curso que solicitem aos professores de suas áreas para que encaminhem até 10 

de janeiro de 2020. 4°: A respeito dos ataques difamatórios feitos a servidores do CPP-CEM por e-mail no 

início de 2018, o professor Talal informou que as investigações continuam acontecendo e que ele e o vice-

diretor Alexandre depuseram recentemente na delegacia da Polícia Federal apresentando todas as 

informações solicitadas. 5°: Sobre a solicitação feita pelo professor Dr. Gustavo Pacheco Tomas para 

participar de projeto externo à UFPR, na reunião do Conselho Diretor de 30 de outubro de 2019, conforme 
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solicitado e recomendado pelo parecerista Alexandre Bernardino Lopes, já foi incluído o contrato assinado 

no processo. 6°: O Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) 2017-2021 da UFPR foi atualizado, buscando 

contextualizar as mudanças na organização institucional e índice de governança, conforme requerido pelo 

Sistema de Organização e Inovação Institucional do Governo Federal (SIORG). O Diretor informou que o 

regimento do CPP-CEM já está de acordo com o exigido e destacou que no SIORG não está previsto divisão 

departamental. 7°: Foi informado da aposentadoria do professor Dr. Borzone, e que suas disciplinas foram 

absorvidas por outros docentes do curso de Oceanografia para o próximo semestre. O prof. Talal solicitou, 

que os coordenadores de curso que elenquem até o dia 24 de janeiro de 2020, e entreguem a direção do 

campus, relatório de locação dos docentes na grade horária de cada curso, tendo como base uma carga 

horária ótima de 8 horas semanais por semestre para cada professor do curso, e após isso definido, que 

informem quais disciplina se encontram vagas, sem professor lotado nelas. Os relatórios serviram para se 

construir um perfil para a vaga surgida, pela aposentadoria do professor Borzone, definindo assim o perfil do 

profissional que deverá ser contratado pelo campus. Encerrados os informes, no primeiro ponto da pauta o 

diretor Talal apresentou a continuidade de uma solicitação iniciada há muitos anos para ocupar, através de 

cessão, um terreno da prefeitura de Pontal do Paraná por 50 anos. Este terreno tem espaço físico para as 

Empresas Juniores, Centros Acadêmicos, salas de aula, alguns gabinetes para professores e estacionamento. 

A área e construção serviam como rodoviária municipal e posteriormente como Secretaria Municipal de 

Saúde, mas assim que for assinada a cessão já estará disponível para as instalações do CPP-CEM. Explicou 

que para o trâmite interno é necessário aprovação em instância de câmara antes de seguir à reitoria. Houve 

uma rápida conversa esclarecendo alguns pontos como a devolução do prédio aonde se encontra a unidade 

II e que não há exigências como contrapartida. Dentre as sugestões propôs-se uma comissão para planejar o 

uso do espaço e instalação de uma área de lazer para a comunidade acadêmica. O acordo pela cessão do 

terreno e prédio por parte da prefeitura de Pontal do Sul ao Campus Pontal do Paraná - Centro de Estudos 

do Mar, UFPR, foi aprovado por unanimidade. O segundo ponto da pauta foi solicitado pelo conselheiro 

Henrique Machado Kroetz, que não pôde comparecer, tendo justificado previamente a ausência, e propunha 

uma discussão quanto à composição do Comitê de Afastamentos de Docentes. Na ausência do professor 

Henrique, foi proposto o adiamento da pauta, mas por atenção aos demais presentes o presidente da reunião 

manteve o ponto e abriu os argumentos. A Direção montou uma comissão para afastamento de docentes 

para que analise o decreto 9.991, de 28 de agosto de 2019, que entrou em vigor em 4 de setembro de 2019 

e estabeleça os parâmetros de seleção interna. Foi solicitado aos coordenadores de curso que indiquem um 

docente para a comissão e o Programa de Pós-Graduação reivindicou uma vaga. Iniciou-se um debate com 

argumentos favoráveis e contrários a esta vaga na comissão. O entendimento da Direção é de que os cursos 

de graduação representam todos os docentes do CPP-CEM, portanto a vaga para a pós-graduação acarretaria 

em dupla representatividade para uma comunidade, além de que o PPG conta com professores não 

pertencentes ao quadro efetivo da UFPR. Outros professores defenderam a vaga para um representante da 

PG afirmando que estes têm uma base de conhecimento que abrange características mais específicas de 

afastamentos para capacitação, podendo assim contribuir com a construção do documento. Após o debate, 

sem acordo, a professora Sílvia pediu o adiamento da votação, o que foi negado. A Comissão de Afastamentos 

com os 5 representantes, um indicado de cada curso, foi aprovada por 6 (seis) votos a favor, 2 (dois) 

contrários – Professora Sílvia e Professor Bersano, e 1 (uma) abstenção – Vagner. O terceiro ponto da pauta 

tratou do pedido de afastamento feito pelo professor Eduardo Marone para afastamento do país, através do 

processo SEI 23075.084252/2019-23, para participar como professor em cursos e co-coordenar sessão na 

Assembléia Geral da União Europeia de Geociências (EGU), junto à Associação Internacional para a Promoção 

da Geoética (IAPG) e ao Centro de Treinamento para América Latina e o Caribe (IO-TC-LAC). Incluindo o 
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período de trânsito, o afastamento será de 28 de abril a 17 de maio de 2020, e os docentes indicados a 

assumir os encargos didáticos no período foram Prof. Dr. Maurício Almeida Noernberg, e/ou Prof. Dr. 

Marcelo Renato Lamour, e/ou Prof. Dr. César de Castro Martins. Houve breves contribuições a respeito do 

período de permanência na lotação após retorno de afastamento, pois foi lembrado que o professor Marone 

já tem aprovado um afastamento para o Instituto Oceanográfico da USP. Também foi destacado o fato de 

ser em período letivo e a atenção necessária às novas orientações para afastamento pelo governo federal. 

Após as contribuições o presidente do Conselho Diretor decidiu indicar um parecerista que avaliará os pontos 

destacados e a partir deste parecer será feita consulta extraordinária por meio de e-mail, conforme previsto 

no regimento interno. No quarto ponto da pauta foi votado a homologação do resultado do processo seletivo 

para professor substituto da Engenharia Ambiental e Sanitária, que tramitou no SEI através do registro 

23075.078696/2019-20.  A área de conhecimento  “Engenharia Ambiental e Sanitária”, e matéria específica 

“Gestão Ambiental; Introdução à Engenharia Ambiental e Sanitária; Gerenciamento de Resíduos Sólidos 

Urbanos; Ecologia; Biologia Celular; Qualidade da Água; Tratamento de Águas Residuárias II; Avaliação de 

Impacto Ambiental e Licenciamento; Epidemiologia”, foi detalhada no edital 438/2019 – PROGEPE, e a 

comissão avaliadora do teste seletivo foi composta pela Dra. Sílvia Pedroso Melegari, Dra. Amanara Potykytã 

de Sousa Dias Vieira e Dr. César Aparecido da Silva. O candidato único, Jayson Pereira Godinho, foi aprovado 

com nota 100,00 na prova de análise de currículo e nota 80,00 na prova didática, sendo a nota final obtida 

pela média aritmética simples, nota 90,00. Após a leitura da ata do resultado final emitida pela comissão de 

avaliação, o resultado de aprovação foi homologado por unanimidade. No quinto ponto da pauta foi votado 

a homologação do resultado da eleição para coordenação do Programa de Pós-Graduação em Sistemas 

Costeiros e Oceânicos – PGSISCO – que tramitou através do processo SEI 23075.070889/2019-32.  O processo 

eleitoral ocorreu conforme o edital n° 11/2019 – CPP-CEM e a comissão eleitoral nomeada pelo colegiado foi 

composta pelos docentes Dr. César de Castro Martins e Dra. Sílvia Pedroso Melegari; e pelos discentes Ana 

Claudia Oliveira de Almeida e Gabriel Fraga da Fonseca. Houve apenas uma chapa inscrita, formada pelos 

professores Dr. Maikon Di Domenico, para coordenador, e Dr. Leonardo Sandrini Neto, para vice-

coordenador. A votação ocorreu de modo eletrônico, organizada pela AGTIC – Agência de Tecnologia da 

Informação e Comunicação da UFPR – das 10:00 (dez horas) do dia 12 de dezembro às 16:00 (dezesseis horas) 

do dia 13 de dezembro de 2019, para a comunidade regularmente vinculada à PGSISCO, formada pelos 

docentes, técnico e discentes. A apuração dos votos foi realizada pela comissão eleitoral, sendo o 

seguinte resultado da eleição: do universo de votantes de 23 (vinte três) docentes, sendo 12 (doze) 

permanentes e 11 (onze) colaboradores, 01 (um) servidor técnico administrativo, e 45 (quarenta e 

cinco) discentes, votaram 11 (onze) docentes, sendo 10 (dez) votos válidos e 01 (um) nulo, 01 (um) 

servidor técnico administrativo sendo 01 (um) voto válido e 22 (vinte e dois) discentes sendo 22 

(vinte e dois) votos válidos. A votação na chapa (VC) foi de 46,85% (quarenta e seis virgula oitenta e 

cinco por cento), atendendo à fórmula VC= 66,67 (Vdo + VTa)/TC + 33,33 VDi/TC, onde VC = votação 

da chapa; VDo = Número de votos do pessoal docente atribuídos à chapa; VTa = número de votos 

do pessoal técnico-administrativo atribuídos à chapa; VDi = número de votos do pessoal discente 

atribuídos à chapa; TC = número de pessoas de cada categoria aptas a votar. O resultado elegeu a 

chapa inscrita com os professores Dr. Maikon Di Domenico, para coordenador, e Dr. Leonardo 

Sandrini Neto, para vice-coordenador e após leitura da ata do resultado da eleição, assinada pela 

comissão eleitoral, foi homologada por unanimidade pelo Conselho Diretor. O sexto ponto propôs 

agendar as primeiras reuniões e eventos do ano de 2020. Foi lembrada a organização da semana de 
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planejamento de 2019 e que para 2020 haverá apenas dois dias, 27 e 28 de fevereiro, logo após o 

carnaval, pois as aulas iniciarão em 2 de março. Dentre as sugestões dos conselheiros houve: 

Participação da PRAE, tanto na figura da psicóloga Mayara como da coordenadora Lauren; e 

convidar o Pró-Reitor da PROGEPE, Douglas Ortiz Hamermuller, para falar sobre os afastamentos 

para docentes e técnicos. Quanto à reunião do Conselho Diretor, propôs-se manter uma semana 

após a reunião do COPLAD e definiu-se a primeira para 19 de fevereiro. Os assuntos que precisarem 

de análise e aprovação em janeiro deverão ser tratados de maneira extraordinária por e-mail. O 

sétimo ponto da pauta trouxe a proposta de acordo para mútua cooperação entre a universidade 

chinesa Zhejiang Ocean University (ZJOU) e do Campus Pontal do Paraná – Centro de Estudos do 

Mar – da UFPR, conforme o processo SEI 23075.089060/2019-11. A colaboração visa: realização de 

projetos e pesquisas conjunto; cooperação em projetos individuais; organização de palestras, 

simpósios, reuniões internacionais, conferências e workshops; mobilidade de pesquisadores e 

estudantes; intercâmbio de informações, materiais didáticos, publicações tecnológicas e científicas; 

busca de oportunidades para professores e pesquisadores ministrarem palestras; e prospecção de 

oportunidades futuras de colaboração. A professora Érica Alves Gonzalez Vidal conheceu a 

instituição chinesa em 2016 e desde então vem estreitando laços profissionais que trazem este 

convênio. Ela será a responsável por parte da UFPR, e este convênio não tem prazo para encerrar, 

mas em caso de isso ocorrer, deve ser comunicado oficialmente com seis meses de antecedência. 

O memorando geral de entendimento entre as partes consta no processo e para que siga para a 

assinatura do reitor, deve ser aprovado em plenária de câmara. A proposta de acordo para 

cooperação entre a universidade chinesa Zhejiang Ocean University (ZJOU) e do Campus Pontal do 

Paraná – Centro de Estudos do Mar – da UFPR foi aprovada por unanimidade. 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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