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  ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2020 DO CONSELHO DIRETOR DO CAMPUS PONTAL DO PARANÁ – 

CENTRO DE ESTUDOS DO MAR, DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ, EM 29 DE MAIO 

 

Aos vinte e nove dias do mês de maio de dois mil e vinte, às 14:00 horas (quatorze horas), foi realizada a 3ª 

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

Castro Martins, Dr. Emir Baude, Dr. Fernando Augusto Silveira Armani, Dr. Guilherme Sippel Machado, Dr. 

Gustavo Pacheco Tomas, Dr. Henrique Machado Kroetz, Dr. José Guilherme Bersano Filho, Dr. Maikon Di 

Domenico, Dr. Marcelo Franco de Oliveira, Dr. Marcelo Renato Lamour, Patrick Derviche, Sabrina Lemos 

Valente, Silvana Borges de Oliveira e Vagner Blenski; Os discentes Samuel Cavalheiro de Lima e Christofer 

Precybilovicz; a administradora Jocasta da Silva e o técnico responsável pela Tecnologia da Informação, 

Wendell Ricardo de Souza. O conselheiro Dr. Daniel Hauer Queiróz Telles justificou a ausência. Pautas: 1° 

Atas das do Conselho Diretor; 2° Prorrogação do período de afastamento da professora. Sílvia Pedroso 

Melegari; 3° Ad referenda 01 e 03/2020-CPP-CEM; 4° Atualização do Colegiado do curso de Engenharia 

Ambiental e Sanitária; 5° Férias dos docentes; Assuntos gerais. O presidente do Conselho Diretor, professor 

Talal, abriu a sessão fazendo memória ao professor Carlos Roberto Soares, que faleceu no dia 24 de maio, 

aos 56 anos, após um infarto. Além deste, os professores César de Castro Martins e Maikon Di Domenico 

prestaram homenagens lembrando as virtudes profissionais e pessoais do querido e respeitado professor 

Carlos. Os professores César e Daniel manifestaram desapontamento por não haver uma semana de luto, 

mas o vice-diretor Alexandre esclareceu que ele e a chefe da Unidade de Apoio à Gestão Acadêmica, Silvana, 

buscaram junto à universidade o decreto de luto, mas foram informados de que as normas da UFPR preveem 

apenas para Reitor, Pró-Reitor e professor Emérito. Nos demais casos o procedimento é a emissão de nota 

de falecimento, conforme foi feito. Passou-se aos informes: No primeiro informe o conselheiro Vagner fez 

um repasse sobre os cortes de adicionais como insalubridade, periculosidade, transporte e noturno, relativos 

a atividades presenciais durante o período de atividades remotas durante a suspensão do calendário 

acadêmico. Em 6 de maio recebemos o processo 23075.021164/2020-54 a respeito da Instrução Normativa 

nº 28, de 25 de março de 2020. Posto que a Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de 

Ensino Superior – ANDIFES, em conjunto com o Fórum Nacional de Pró-Reitores de Gestão de Pessoas – 

FORGEPE, tentaram reverter a normativa, não tomamos conhecimento da IN 28 por 42 dias, então foi preciso 

levantar os dados entre os dias 6 e 8 de maio. Mesmo respeitando as orientações da Portaria 754-Reitoria, 

de 19 de março, vários servidores precisaram e precisam se manter em atividades presenciais por se 

enquadrarem em essenciais, além de esporadicamente alguns por questões excepcionais, como para a 

produção de álcool glicerinado, manutenção crítica de equipamentos, reposição do estoque de nitrogênio 

líquido, etc. Os dados dos servidores que as chefias informaram estar em atividade presencial foram 

encaminhados à PROGEPE através do processo 23075.027343/2020-03, e mesmo assim todos os servidores 

da universidade tiveram os adicionais cortados. A secretaria prepara um documento recurso pedindo 

esclarecimentos à PROGEPE. No segundo informe o conselheiro Emir explica que a Extensão Universitária 

passa a utilizar o sistema SIGA. Além disso, todos os cursos e eventos de extensão devem ser informados ao 

Conselho Diretor, não necessitando mais de aprovação setorial, por isso apresenta uma proposta neste novo 

formato: O curso “Propostas de Experimentos de Química para Ensino Médio com Materiais do Cotidiano”, 

coordenado pelo professor Dr. Guilherme Sippel Machado, ocorrerá entre os dias 15 e 22 de junho de 2020, 

com carga horária de 12 horas, à distância, e o público alvo são os estudantes do curso de Licenciatura em 
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Ciências Exatas. O terceiro informe foi feito pelo professor Fernando Augusto Silveira Armani, que desde 17 

de maio passou a coordenador pro tempore do curso de Engenharia Ambiental e Sanitária, e trouxe a 

atualização dos membros do Núcleo Docente Estruturante – NDE – do curso. Titulares: Dr. Fernando Augusto 

Silveira Armani, Dra. Amanara Potykytã de Sousa Dias Vieira, Dra. Juliana Almansa Malagoli, Dr. Maurício 

Almeida Noernberg; Suplentes: Dr. Virnei Silva Moreira, Dr. Guilherme Sippel Machado, Dra. Luciana Casacio 

e Dra. Roberta Brondani Minussi. O quarto informe apresentou a atualização dos membros discentes no 

Conselho Diretor. Os documentos das eleições foram enviados em anexo à convocação para esta reunião e 

o estudante Samuel Cavalheiro Lima substitui Igor Knutz Ribas; Christofer Precybilovicz substitui Sabrina 

Lemos Valente; e os pós-graduandos João Fernando Pezza Andrade (titular) e Patrick Derviche (suplente) 

passam a ser representados pelo Patrick Derviche (agora como titular) e Larissa Regina Pinto (suplente). As 

novas portarias deverão ser emitidas na próxima semana. No primeiro ponto da pauta passou-se a leitura 

das atas das duas últimas reuniões do Conselho Diretor e foi solicitado a correção da grafia de “Empresa 

Junior” para “Empresas Juniores” e de “lagrangeano” para “Lagrangeano”, na ata de 27 de fevereiro de 2020. 

Também a correção do nome da empresa de contabilidade “SEAQUANTICOM” e no quarto ponto da pauta a 

substituição de “bem recebida” para “e a proposição de uma comissão foi aceita”. Com estas correções as 

atas foram aprovadas por unanimidade. No segundo ponto da pauta tratou-se do pedido de prorrogação do 

afastamento da professora Sílvia Pedroso Melegari, que tramita no processo 23075.024679/2020-14. O 

conselheiro Fernando Armani relatou que o afastamento original para o período de 13 de março a 11 de 

setembro de 2020, que transcorreu no SEI 23075.085837/2019-61, precisou ser interrompido devido à 

pandemia de COVID19, por isso precisa prorrogar até o dia 11 de março de 2021. Este período adicional de 

seis meses é permitido pelas normas da UFPR. A coordenação do curso de Engenharia Ambiental e Sanitária 

pediu que a interessada apresentasse a proposta de arranjos didáticos ao Colegiado, para o caso de retorno 

das atividades, presencialmente ou à distância. Os encargos didáticos foram atribuídos prioritariamente ao 

professor substituto Jayson Pereira Godinho, aprovado em processo seletivo em 2019, mas enquanto ele não 

for contratado a disciplina Tratamento de Águas Residuárias II, de carga horária de 72 horas, ficará sob a 

responsabilidade da professora substituta Eliane Pereira de Lima; Qualidade da Água, também de carga 

horária de 72 horas, ficará sob responsabilidade da professora substituta Gisele Cavalcante de Morais; 

Quanto às disciplinas do segundo semestre letivo, Tratamento de Águas Residuárias I, de carga horária de 72 

horas, ficará sob a responsabilidade da professora Eliane Pereira de Lima; e a disciplina Introdução às Ciências 

dos Materias, ficará sob a responsabilidade da professora substituta Aline Rossetto da Luz e da professora 

Elizabete Yukiko Nakanishi Bavastri. Todas as indicadas concordaram e a proposta foi aprovada pelo 

Colegiado do curso. A prorrogação do afastamento da professora Sílvia Pedroso Melegari foi aprovada por 

unanimidade pelo Conselho Diretor do CPP-CEM. No terceiro ponto da pauta voltou-se a tratar dos ad 

referenda emitidos pelo presidente do Conselho Diretor. O 01/2020/UFPR/R/PP foi emitido no processo 

23075.018106/2020-43 com o seguinte texto: “Considerando a solicitação de aprovação do projeto de 

pesquisa proposto pelo Prof. Dr. Gustavo Pacheco Tomas, "ANÁLISE COMPUTACIONAL DA DESEMBOCADURA 

DO CANAL DO DNOS E ZONAS DE PRAIA PRÓXIMAS – MUNICÍPIO PONTAL DO PARANÁ-PR", considerando o 

Parecer (2620394) emitido, bem como as respostas sobre os questionamentos levantados (2621344) para a 

aprovação do projeto, aprovo “ad referendum” do Conselho Diretor do Campus Pontal do Paraná Centro de 

Estudos do Mar, a solicitação acima mencionada.”, em 7 de abril de 2020. O 03/2020/UFPR/R/PP foi emitido 

em 22 de abril no processo 23075.018179/2020-35, com o seguinte texto: “Considerando a solicitação de 

aprovação do projeto de pesquisa proposto pelo Prof. Dr. Alexandre Bernardino Lopes, "ANÁLISE DO 

LEVANTAMENTO CADASTRAL DE ÁREAS MUNICIPAIS UTILIZANDO IMAGENS VIA RPAs. BALNEÁRIO CANOAS 

– MUNICÍPIO DE PONTAL DO PARANÁ – PR", considerando o Parecer (2635733) emitido, bem como os 
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esclarecimentos (2637390) sobre os questionamentos levantados para a aprovação do projeto, aprovo “ad 

referendum” do Conselho Diretor do Campus Pontal do Paraná - Centro de Estudos do Mar, a solicitação 

acima mencionada.”. Estas duas aprovações ad refenda foram analisadas e houve diversas contribuições 

pelos conselheiros Gustavo, César, Alexandre e Talal. O professor Gustavo apresentou o documento 

2664586, parecer quanto ao enquadramento da proposta, em que foi classificado como “Tipo 4. Projeto de 

natureza científica ou tecnológica em área de especialidade do docente, que não atende às Instruções 

Normativas 01/2018-PROGRAD, 01/2018-PRPPG, 01/2018-PROEC e o PDI-UFPR (2017-2021).”, e por já haver 

um enquadramento, o CPqCEM considerava não cabia mais outro parecer. O professor Gustavo também 

apresentou um e-mail recebido da Coordenadoria de Relações Institucionais – CRI, com o esclarecimento 

dado sobre ser um projeto de pesquisa. O conselheiro César, representante do Comitê de Pesquisa, trouxe o 

posicionamento do CPqCEM de se abster da decisão sobre homologação dos ad referenda, uma vez que estes 

trazem a expressão “projeto de pesquisa”, mas o parecer de enquadramento não, apenas no esclarecimento 

por e-mail. Abstiveram-se da votação os conselheiros: César de Castro Martins, Guilherme Sippel Machado, 

Maikon Di Domenico, Marcelo Renato Lamour, Patrick Derviche, José Guilherme Bersano Filho, Fernando 

Augusto Silveira Armani, Sabrina Lemos Valente, Henrique Machado Kroetz, Silvana de Oliveira Borges e 

Camila Domit. Não houve votos contrários e os ad referendum 01/2020/UFPR/R/PP e ad referendum 

03/2020/UFPR/R/PP foram aprovados pelos demais conselheiros: Ademar Gonçalves da Silva, Alexandre 

Bernardino Lopes, Emir Baude, Gustavo Pacheco Tomas, Marcelo Franco de Oliveira e Vagner Blenski. No 

quarto ponto da pauta tratou-se da atualização dos membros do Colegiado do curso de Engenharia 

Ambiental e Sanitária. O professor Fernando Armani, coordenador pro tempore, apresentou os nomes 

propostos, mas contemplava as áreas de conhecimento do curso ao invés de um representante de cada curso 

ou departamento que leciona no curso, além de discentes. Houve contribuições sobre a importância da 

diversidade de representações e como poderiam contribuir para o desenvolvimento do curso, além de breve 

interpretação do regimento geral da UFPR e do CPP-CEM quanto à composição dos Colegiados. A votação foi 

retirada de pauta e em oportunidade futura será apresentada nova proposta. No quinto ponto da pauta o 

conselheiro Gustavo pediu para tratar das férias dos docentes, considerando a suspensão do calendário 

acadêmico, mas disse ter sido esclarecido pelo e-mail encaminhado pela Silvana. Concluída a pauta, passou-

se aos assuntos gerais. 1. O Presidente do Conselho Diretor informou que a licitação para a aquisição do 

barco escola foi deserta, ninguém se interessou, assim o edital será revisado. Também buscar-se-á a 

aquisição de um barco menor, de oito lugares, através de dispensa de licitação. 2. Outro assunto é que em 

breve será lançado o edital do novo projeto de construção para a unidade Pontal do Sul, e espera-se que os 

interessados tenham toda a documentação. 3. O documento de solicitação de área junto à SPU foi assinado. 

O professor Alexandre esclareceu que a reitoria não se comprometeu com o orçamento para a construção, 

por isso o projeto foi readequado para não se vincular a cessão à construção. 4. O professor Maikon trouxe 

a notícia do resultado do edital do Instituto Serrapilheira, aonde a professora Dra. Renata Hanae Nagai foi 

aprovada, dentre mais de 500 jovens pesquisadores que disputam e apenas 4% são contemplados. 5. A 

PGSISCO está participando da década dos oceanos e a UFPR foi cadastrada na UNESCO como entidade que 

está promovendo as UDS’s e a agenda 2030. A PGSISCO está à frente da divulgação das ações a serem 

desenvolvidas. 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 – Centro de Estudos do Mar, 

lavrei a presente ata. 
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