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ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2020 DO CONSELHO DIRETOR DO CAMPUS PONTAL DO PARANÁ – 

CENTRO DE ESTUDOS DO MAR, DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ, EM 27 DE FEVEREIRO 

 

Aos vinte e sete dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte, às 17:00 horas (dezessete horas), foi realizada 

a 1ª reunião de 2020 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. Daniel Hauer 

Queiróz Telles, Dr. Eduardo Tadeu Bacalhau, Dr. Emir Baude, Dr. Gustavo Pacheco Tomas, Dr. Henrique 

Machado Kroetz, Patrick Derviche, Dra. Renata Hanae Nagai, Silvana de Oliveira Borges e Vagner Blenski; e 

os representantes das empresas juniores deste campus avançado: Alan D’Oliveira Correa e Matheus Kopp 

Prandini, da Elipse – EJ EAS; e Amanda Souza Lopes, da Maris – EJ Oceanografia. Pautas: 1° Afastamentos; 2° 

Prestação de contas das Empresas Juniores; 3° Aprovação do juramento do curso de Engenharia Civil; 4° 

Aprovação da logomarca do CPP-CEM; 5° Atualização do NDE do curso de Ciências Exatas; 6° Homologação 

do resultado da avaliação de desempenho em estágio probatório; 7° Aprovação dos PIT’s 2020.1; 8° 

Aprovação dos projetos de pesquisa sem financiamento; 9° Atualização dos membros do colegiado do curso 

de Ciências Exatas; Assuntos gerais. O presidente do Conselho Diretor, professor Talal, abriu a sessão com os 

informes: O Diretor Talal pediu uma posição ao auxiliar dos campi avançados sobre a área que a prefeitura 

de Pontal do Paraná tem interesse em ceder ao CPP-CEM. Informou também que quanto à área junto à SPU, 

se não for assinada até a próxima reunião do COUN, pedirá prosseguimento pelo Conselho Universitário. A 

respeito do acidente que gerou queima e faíscas na sala dos transformadores (casa de força), a manutenção 

de alta tensão não é contemplada pela UFPR, por isso deve ser feito em ato orçamentário emergencial. Sobre 

a aquisição do barco escola, a procuradoria informou que o edital está correto, mas devido às grandes 

mudanças de câmbio, que impacta nos componentes importados, foi encaminhado para o ajuste de 

cotações. Quanto à construção do bloco da unidade Pontal do Sul, que deveria iniciar este ano, a empresa 

ganhadora não tinha um documento do CREA e o passou-se à segunda colocada. Como esta também não 

conseguiu o documento do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, o novo edital deverá prever esta 

consulta antecipadamente. Outro informe atualizou sobre as medidas provisórias para eleição para Reitor e 

Diretores. Quanto às saídas de campo para as pesquisas do programa de pós-graduação, deverão atender à 

resolução 28/09-COPLAD, que regulamenta o uso de veículos, em que no seu artigo 13º traz: “As atividades 

de pós-graduação terão cobertura pelos respectivos programas”. Informe sobre o calendário acadêmico que 

prevê de 02 a 06 de março como semana de recepção aos calouros, assim estes não devem ter aulas. Quanto 

às aulas para os veteranos, cada coordenação de curso tem autonomia para decidir, haja vista que muitos 

deles participam da acolhida. Apenas a professora Hedda informou que dará aula aos calouros, contrariando 

a orientação. Quanto aos bens patrimoniados, o Diretor informou que somos a 4ª unidade da universidade 

com mais itens não localizados. Após ajustes muitos foram localizados, reduzindo de 4057 para 2870, mas o 

trabalho continuará até tudo ser localizado. A respeito das solicitações de espaço no campus, a sala do 

pessoal da higienização fica ao lado da casa de força, portanto uma prioridade de realocação, mas no 

momento ainda sem perspectiva de novos espaços. O Diretor relatou brevemente sobre o andamento da 

transição das caixas no Sistema Eletrônico de Informação – SEI, pois alguns usuários já tiveram suas contas 

migradas. Os sindicatos das categorias de servidores agendaram reuniões para tratar dos ataques à educação 

por parte do ministro Abraham Weintraub. A dos técnicos está marcada para 04 de março e a dos docentes 

para 11 de março. Alguns docentes perguntaram se existe uma comissão local de greve, mas no momento 

não há. O último informe foi feito pelo conselheiro professor Daniel, que leu o ofício do MP-PR pedindo a 
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divulgação de propostas ambientais para a conservação de tubarões, em um termo de cooperação. No 

primeiro ponto da pauta tratou-se dos pedidos de afastamento. A primeira solicitação analisada foi a do 

afastamento da professora Dra. Renata Hanae Nagai, para participar de Missão de Trabalho na Instituição 

Coastal Carolina University – CCU, na cidade de Conway, nos Estados Unidos da América, entre 31/03 e 

12/04/2020, incluindo o período de deslocamento. Os encargos didáticos ficarão sob responsabilidade dos 

professores Dr. César de Castro Martins e Dr. Carlos Roberto Soares. O processo tramitou através do registro 

SEI 23075.088632/2019-37 e o parecerista Vagner Blenski, após ler a análise, emitiu o parecer favorável 

conforme segue: “Diante do exposto, sugiro que os responsáveis por assumir os encargos didáticos da 

professora Renata manifestem ciência no processo, e se possível detalhem que parte caberá a cada um neste 

período. Por estar plenamente em concordância com a portaria n° 204/2020 – MEC nos artigos que dizem 

respeito a este modelo de afastamento – 2° (Registro no SCDP); 5° (Documentos comprobatórios); 6°(Perfil 

proponente: Servidor: Pessoa legalmente investida em cargo público em exercício no MEC); 8° (Prestação de 

contas); 10° (Tramitação do processo via SEI); 11° (Cadastro e inclusão dos documentos); 12° (Cadastro da 

PCDP no SCDP – Feito pelo orçamentário desta unidade) e 23° (Pertinência da missão); declaro parecer 

favorável ao pedido. O capítulo XII a partir do artigo 42 (Prestação de contas) deverá ser atendido após o 

retorno da viagem, com a inclusão dos documentos comprobatórios da participação no processo SEI.” Com 

a ressalva de manifestação de ciência por parte dos docentes que assumirão os encargos didáticos, a 

solicitação de afastamento foi aprovada por unanimidade. A segunda solicitação analisada foi a do 

afastamento do professor César de Castro Martins, para a função de Professor Visitante no Exterior – Sênior 

na University College of London, na cidade de Londres, Reino Unido, com ônus da CAPES, através do projeto 

institucional UFPR/CAPES-Print, entre 18/05 e 17/11/2020. O processo tramitou através do registro SEI 

23075.010428/2020-44, e foi analisado pelo Dr. Guilherme Sippel Machado que emitiu parecer favorável 

conforme segue: “Parecer sobre a solicitação de afastamento do país do Prof. Dr. Cesar de Castro 

Martins entre 18 de maio a 17 de novembro de 2020 (6 meses) para a função de Professor Visitante no 

Exterior - Sênior na University College of London, na cidade de Londres, Reino Unido, com ônus da CAPES, 

por meio do projeto institucional UFPR / CAPES-Print. Considerando que de acordo com o art. 22 do Decreto 

nº 9.991, de 28 de agosto de 2019, “os afastamentos para participar de Programas de Pós-Graduação Stricto 

Sensu serão precedidos de processo seletivo, conduzido e regulado pelos órgãos e pelas entidades do SIPEC, 

com critérios de elegibilidade isonômicos e transparentes”, e que o referido professor apresentou o 

resultado do Edital de Seleção de processo seletivo (Edital de Seleção (2501119)), bem como a Carta de Aceite 

da instituição no Reino Unido, o Plano de Trabalho das atividades e também como ficarão os encargos 

didáticos do docente para o 1º semestre de 2020, que tiveram inclusive o aceite por parte da PROGRAD 

(Processo 23075.083112/2019-38), todavia, fica uma ressalva para a disciplina de Poluição Marinha, que 

seria ofertada no 2º semestre de 2020 no curso de Oceanografia e estará sem professor alocado. Como não 

há previsão de contratação de professor substituto, seria importante um posicionamento do Colegiado do 

curso de Oceanografia sobre a disciplina. Assim, considero que, resolvida a questão da disciplina de Poluição 

Marinha, todos os outros requisitos foram atendidos para a solicitação de afastamento do professor. Salvo 

melhor juízo, este é o parecer,”. Com a ressalva de manifestação pela Coordenação do curso de Oceanografia 

a respeito dos encargos didáticos da disciplina RB341 – Poluição Marinha, que será feita após a próxima 

reunião do Colegiado do curso, a solicitação de afastamento foi aprovada por unanimidade. A terceira 

solicitação analisada foi a do afastamento do professor Eduardo Marone, para participar como professor em 

cursos e co-coordenar sessão na Assembleia Geral da União Europeia de Geociência (EGU), entre 28/04 e 

17/05/2020, incluindo o período em trânsito. Os indicados para assumir os encargos didáticos foram os 

professores Dr. Maurício Almeida Noernberg, e/ou Dr. Marcelo Renato Lamour e/ou Dr. César de Castro 
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Martins. O processo tramita através do registro 23075.084252/2019-23, e foi analisado pelo Dr. Henrique 

Machado Kroetz que emitiu parecer favorável conforme segue: “Diante do exposto, sugiro que o solicitante 

detalhe os encargos didáticos e os professores que os irão assumir, de modo que tal informação possa ser 

apreciada pelo Conselho Diretor quando da votação sobre o afastamento.” Com a ressalva de manifestação 

de ciência por parte dos docentes que assumirão os encargos didáticos, a solicitação de afastamento foi 

aprovada por unanimidade. No segundo ponto da pauta tratou-se da prestação de contas das Empresas 

Juniores dos cursos do CPP-CEM. A Empresa Júnior Elipse, do curso de Engenharia Ambiental e Sanitária teve 

sua prestação de contas analisada pelo contador do Campus Pontal do Paraná – Centro de Estudos do Mar, 

Rafael Pichek, que emitiu parecer favorável, mas com ressalvas. De acordo como documento Parecer 

(2468391) do processo SEI 23075.006825/2020-11, no Relatório de Atividades não foi citado o número do 

CNPJ da empresa e não há assinaturas dos Diretores e do Contados da EJ. Os demais itens e o fluxo de caixa 

atenderam à Lei 13.267/2016, que disciplina a atividade das Empresas Júnior. Com os ajustes recomendados 

pelo contador, a prestação de contas do ano de 2019 da Empresa Júnior Elipse foi aprovada por unanimidade 

pelos conselheiros. A Segunda empresa apresentada foi a Haus, do curso de Engenharia Civil. Esta já foi 

aprovada e está autorizada a funcionar, mas ainda não foi registrada e, portanto, não entrou em atividade. 

A terceira empresa apresentada foi a Maris, do curso de Oceanografia. Os representantes da EJ pediram 

desculpas pelo mal entendido no início das tratativas, mas não apresentaram o relatório de atividades nem 

o balancete, por isso a empresa teve suas atividades suspensas até regularizarem a situação, conforme 

previsto no artigo 19 da resolução 68/2016 – CEPE, que estabelece as normas para a criação e organização 

das Empresas Juniores na Universidade Federal do Paraná. No terceiro ponto da pauta foi apresentado o 

juramento do curso de Engenharia Civil do CPP-CEM. O parecerista Dr. Henrique Machado Kroetz leu o 

juramento proposto para o a colação de grau do curso de Engenharia Civil: “Juro, no exercício da profissão 

de Engenheiro Civil/ cujo grau me será outorgado/ cumprir com honra e dignidade/ os deveres de técnico e 

de cidadão/ evocando a cada momento/ os destinos superiores do homem/ e os interesses do Brasil.”. Então 

leu seu parecer: “Tendo em vista a resolução N° 09/94 – COUN, com base na decisão do colegiado do curso 

de engenharia civil, em que todos os votos emitidos foram favoráveis, e considerando ainda a semelhança 

entre o juramento proposto e aquele já diversas vezes executado no âmbito do tradicional curso de 

engenharia civil do setor de tecnologia da mesma Universidade Federal do Paraná, sugiro a aprovação do 

juramento em análise.”. O juramento foi votado e aprovado por unanimidade. No quarto ponto da pauta foi 

apreciada a proposta de nova logomarca do CPP-CEM, que inclui agora a abreviação CPP, além da já presente 

sigla CEM. A base segue a mesma, com um quadrado azul marinho de lado 1, com espessura de 0,015, que 

internamente tem em sua porção superior um retângulo horizontal com medida mais longa de 0,95, e a 

altura de 0,75. Este retângulo é dividido em duas porções horizontais, sendo a inferior azul marinho, com a 

borda superior ondulada representando o mar; e a superior azul ciano, representando o céu. Há em branco 

duas elipses em diagonal que se encontram num ponto limite entre os tons te azul, representando uma ave 

marinha. Na parte inferior deste retângulo está escrito em branco “CPP-CEM”; e abaixo, na área branca 

interna do quadrado, em azul marinho está escrito “UFPR”. A altura das letras de “CPP-CEM” é de 0,15; e de 

“UFPR” é de 0,18. O quinto ponto da pauta apresentou a proposta de atualização do NDE do curso de Ciências 

Exatas. O professor Valdir Rosa foi incluído no lugar da professora Gabriela Kaiana Ferreira, que deixou a 

UFPR. Atualização aprovada por unanimidade. No sexto ponto da pauta foi apresentado o resultado da 

primeira etapa da avaliação de desempenho em estágio probatório do professor Dr. Henrique Machado 

Kroetz, realizada no dia 18/02/2020. O processo tramitou através do registro SEI 23075001565/2020-98 e a 

banca foi composta pelos servidores docentes estáveis: Dr. Alexandre Bernardino Lopes, Dr. Carlos Eduardo 

Rossigali e Dr. Virnei Silva Moreira. A nota foi 98 pontos em 100. Para a votação o professor Henrique retirou-
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se do anfiteatro e o resultado foi homologado por unanimidade pelos demais conselheiros. No sétimo ponto 

da pauta tratou-se dos planos individuais de trabalho dos docentes deste campus avançado para o primeiro 

semestre de 2020. A chefe da Unidade de Apoio à Gestão Acadêmica, Silvana Borges, leu as listas de 

conformidade em relação às normas de trabalho da Universidade Federal do Paraná. Os seguintes docentes 

não entregaram o PIT do semestre: Dr. Ernesto Jacob Keim e Dr. Rodrigo Pereira Medeiros. Os docentes a 

seguir entregaram, mas há ressalvas que precisam ser corrigidas, como local de desenvolvimento das 

atividades ou o uso do modelo antigo do formulário. Feitas as adequações estarão aprovados os PIT’s dos 

seguintes docentes: Dr. Carlos Adalberto Schnaider Batista, Dr. Carlos Eduardo Belz, Dr. Daniel Hauer Queiroz 

Telles, Dr. Eduardo Marone, Dr. Eduardo Tadeu Bacalhau, Dra. Eliane do Rocio Alberti, Dra. Elizabeth Yukiko 

Nakanishi Bavastri, Dr. Emir Baude, Dr. Fernando Araújo Borges, Dr. Fernando Augusto Silveira Armani, Dra. 

Juliana Almansa Malagoli, Dr. Marcelo Renato Lamour, Dra. Naína Pierri Estades, Dr. Paulo da Cunha Lana 

(modelo antigo), Dr. Thiago Zagonel Serafini. A lista de docentes a seguir teve seus Planos Individuais de 

Trabalho, para o primeiro semestre de 2020, aprovados por unanimidade: Dr. Alex Paulo Francisco, Dr. 

Alexandre Bernardino Lopes, Dr. Alexandre Sachsida Garcia, Dra. Amanara Potikitã de Sousa Dias Vieira, Dr. 

Carlos Eduardo Rossigali, Dr. Carlos Roberto Soares, Dr. César de Castro Martins, Dr. Eduardo de Paula Kirinus, 

Dra. Érica Alves Gonzalez Vidal, Dr. Fabiano Bendhack, Dr. Francisco José Lagreze Squela, Dr. Guilherme Sippel 

Machado, Dr. Gustavo Pacheco Tomas, Dra. Hedda Elisabeth Kolm, Dr. Henrique Machado Kroetz, Dr. Henri 

Louis Spach, Dr. José Guilherme Bersano Filho, Dr. Leonardo Sandrini Neto, Dra. Lilian Medeiros de Mello, 

Dra. Luciana Casacio, Dra. Luciene Corrêa Lima, Dr. Luiz Laureno Mafra Júnior, Dr. Maikon Di Domenico, Dr. 

Maurício Almeida Noernberg, Dr. Pedro Toledo Netto, Dra. Renata Hanae Nagai, Dr. Ricardo Francisco 

Brocenschi, Dra. Roberta Brondani Minussi, Dr. Rodolfo Luis Petersen, Dra. Silvia Pedroso Melegari, Dr. Talal 

Suleiman Mahmoud, Dr. Ubiratã de Assis Teixeira da Silva, Dr. Valdir Rosa e Dr. Virnei Silva Moreira. No oitavo 

ponto da pauta tratou-se dos projetos de pesquisa sem financiamento. O primeiro projeto apresentado 

tramitou através do processo SEI 23075.000359/2020-61, com o título Modelagem e Estratégias de 

Resolução para o Problema de Alocação de Berços. Leu-se o resumo: “O Problema de Alocação de Berços 

(PAB) consiste na alocação de navios em posições de atracação em terminais portuários, buscando minimizar 

o tempo total de serviço e maximizar a ocupação do cais, e por consequência diminuir custos na operação. 

O processo de otimização é tratado através de um modelo discreto que define um conjunto finito de berços 

para o cais, variando o tamanho dos navios e as preferências de cada berço. O projeto prevê três fases de 

estudos, uma revisão bibliográfica sobre a elaboração de um novo método heurístico aplicado ao modelo 

proposto, o estudo do modelo contínuo aplicado ao problema e a inserção de um novo objetivo no processo 

de otimização para o problema que visa ampliar a automatização do sistema portuário, descrito como o 

Problema de Empacotamento de Contêineres. O novo método heurístico proposta busca explorar 

características dos métodos previamente desenvolvidos, tais como a programação dinâmica com redução de 

espaços de estados e o algoritmo genético híbrido, ambos exaustivamente explorados em projetos 

anteriores. O modelo contínuo aplicado é desenvolvido a partir do estudo do modelo contínuo previsto em 

planos de estudo elaborados, e tem como objetivo estar relacionado com o método heurístico desenvolvido 

na primeira fase do estudo. A inserção do problema de empacotamento sugere uma ampliação do processo 

de automação, o que direciona a pesquisa para um estudo abrangente e possibilita a implementação de 

novos problemas de otimização presentes no sistema portuário.” Coordenado pelo professor Dr. Eduardo 

Tadeu Bacalhau, com data de início em 10/03/2016 e término em 09/03/2021, o projeto foi aprovado por 

unanimidade. O segundo projeto apresentado tramitou através do processo SEI 23075.090463/2019-03, com 

o título TRABALHO E FORMAÇÃO DOCENTE: FATORES QUE INTERFEREM A NATUREZA DO TRABALHO 

PEDAGÓGICO NAS ÁREAS DAS CIÊNCIAS EXATAS NOS COLÉGIOS ESTADUAIS DE PONTAL DO PARANÁ. Leu-se 
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o resumo: “Este projeto de pesquisa tem a intenção de analisar os fatores que interferem a natureza do 

trabalho pedagógico, nas áreas das ciências exatas, a partir das categorias de análise – formação, 

qualificação, condições de trabalho, estabilidade, vínculo profissional, valorização salarial, carreira docente, 

jornada de trabalho e motivação para o trabalho. Para isso, serão realizados encontros sistemáticos com o 

grupo de trabalho para a fundamentação teórica, com posterior pesquisa de campo em dois colégios 

estaduais da região de Pontal do Paraná, por meio de observações e aplicação de instrumentos para 

averiguar as condições de trabalho dos professores nas áreas de ciências exatas (Física, Química e 

Matemática) e a repercussão na qualidade de ensino. Como produto, espera-se a produção de artigos, 

orientações de trabalhos de conclusão de curso, palestras e seminários sobre a pesquisa realizada.” 

Coordenado pela professora Dra. Eliane do Rocio Alberti, com data de início em 01/01/2020 e término em 

01/01/2022, o projeto foi aprovado por unanimidade. O terceiro projeto apresentado tramitou através do 

processo SEI 23075.004930/2020-16, com o título Fungos no litoral do Paraná. Leu-se o resumo: “Os 

ambientes litorâneos são caracterizados por uma grande diversidade de ecossistemas. Dentre eles podem 

ser destacados os manguezais, as praias, costões rochosos, restingas arbustivas e arbóreas, baías e estuários. 

O litoral paranaense destaca-se por possuir duas baías importantes, a de Guaratuba e o Complexo Estuarino 

de Paranaguá. Além disto observa-se um grande contraste entre as áreas do litoral sul rapidamente 

urbanizadas nas últimas décadas em função do fluxo turístico de veraneio (1,5 milhões de pessoas) e as áreas 

de preservação ao norte (Área de Proteção Ambiental de Guaraqueçaba e o Parque Nacional do Superagüí), 

onde se localiza uma das áreas mais intactas de Mata Atlântica do Brasil. Devido à grande diversidade 

ecológica e à exiguidade de informações existentes sobre a micologia dos ambientes litorâneos brasileiros 

em geral, é objetivo do presente projeto, estudar-se os fungos nos diversos ecossistemas do litoral 

paranaense. Para tanto, foram desenvolvidos vários subprojetos, dentre os quais destacam-se os seguintes: 

1- Variabilidade espacial de fungos da região entre marés da Ilha do Mel – PR.; 2) Avaliação da diversidade 

de fungos filamentosos de um manguezal de Laguncularia racemosa na Baía das Laranjeiras, Paraná (Brasil) 

e Distribuição espacial de fungos micorrízicos arbusculares em restingas de Pontal do Paraná, Paraná, Brasil.” 

Coordenado pela professora Dra. Hedda Elisabeth Kolm, com data de início em 01/01/2020 e término em 

31/12/2024, o projeto foi aprovado por unanimidade. O quarto projeto apresentado tramitou através do 

processo SEI 23075.004660/2020-43, com o título “Assembleias de peixes ao longo de um gradiente 

ambiental entre a baía de Paranaguá e a plataforma continental adjacente”. Coordenado pelo professor Dr. 

Henry Louis Spach, com data de início em 29 de janeiro de 2020 e término em 28 de janeiro de 2025, após a 

apresentação do resumo o projeto foi aprovado por unanimidade. O quinto projeto apresentado tramitou 

através do processo 23075.090513/2019-44, com o título Comparação de modelos numéricos no estudo de 

corridas de detritos causadas pelo rompimento de barreiras. Leu-se o resumo: “Neste projeto de pesquisa 

pretende-se investigar diferentes modelagens numéricas para corridas de detritos. Dá-se o nome de corridas 

de detritos ao escoamento de água com partículas de solo de diferentes granulometrias e, em alguns casos, 

materiais maiores como galhos e rochas de grande porte. Esta pesquisa, no entanto, irá focar apenas em 

misturas controladas de água com diferentes concentrações de finos e material de maior granulometria 

como areia e cascalho (de até 2 cm) e que começam a escoar em decorrência de uma liberação rápida, tipo 

rompimento de barreira (dam break problems). Distinguem-se dois tipos de corridas de detritos. As corridas 

de detritos enlameadas, nas quais a porção de material fino, como areia e silte, está saturada conferindo 

uma reologia não-Newtoniana. O outro tipo corresponde às corridas de detritos granulares nas quais a 

porção de material fino é menor. Do ponto de vista numérico, ambos casos serão simulados usando modelos 

monofásicos ou bifásicos. A água ou lama será simulada utilizando o método dos volumes finitos com 

rastreamento da superfície livre utilizando o método VOF (Volume of Fluid). Já os grãos serão simulados 
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utilizando métodos Lagrangeanos como o método das fases discretas (DPM, do inglês Discrete Phase 

Method) e o método dos elementos discretos (DEM, do inglês Discrete Element Method).” Coordenado pela 

professora Dra. Roberta Brondani Minussi, com data de início em 02/01/2020 e término em 01/01/2025, o 

projeto foi aprovado por unanimidade. No nono ponto da pauta apresentou-se a atualização dos membros 

do colegiado do curso de Ciências Exatas: o coordenador do curso, professor Dr. Guilherme Sippel Machado; 

o vice-coordenador do curso, professor Dr. Eduardo Tadeu Bacalhau; representantes da área de Educação, 

professor Dr. Ernesto Jacob Keim (titular) e professora Dra. Eliane do Rocio Alberti (suplente); representantes 

da área de Física, professor Dr. Virnei Silva Moreira (Titular) e professor Dr. Carlos Adalberto Schnaider Batista 

(suplente); representantes da área de Matemática, professor Dr. Fernando Araújo Borges (titular) e professor 

Dr. Marcelo Franco de Oliveira (suplente); representantes da área de Química, professor Dr. Pedro Toledo 

Netto (titular) e professor Dr. Talal Suleiman Mahmoud (suplente); representantes discentes, Arthur 

Rothenberger (titular) e Gustavo D’Oliveira (suplente); secretária, Joyce Niagla Paulino. A nova formação foi 

aprovada por unanimidade. Não havendo nada mais a tratar, o Senhor Presidente deu por encerrada a 

reunião, da qual eu, Vagner Blenski, Assistente em Administração do Campus Pontal do Paraná, lavrei a 

presente ata. 
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