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  ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2020 DO CONSELHO DIRETOR DO CAMPUS PONTAL DO PARANÁ – 

CENTRO DE ESTUDOS DO MAR, DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ, EM 30 DE JUNHO 

 

Aos trinta dias do mês de junho de dois mil e vinte, às 14:00 horas (quatorze horas), foi realizada a 4ª 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, 

Christofer Precybilovicz, Dr. Daniel Hauer Queiróz Telles, 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, Silvana Borges de Oliveira e Vagner Blenski; A administradora Jocasta da Silva e o 

servidor responsável CENTRAN CPP-CEM, Marcelo de Abreu Gonçalves. Pauta: 1° Ata da 3ª reunião ordinária 

do Conselho Diretor; 2° Participação do professor Dr. Gustavo Pacheco Tomas no projeto vinculado à 

Fundação de Apoio da UFPR – FUPEF; 3° Termo de Cooperação entre o ITTI e o LABITOP, processo SEI 

23075.034512/2020-53; 4° Aprovação dos projetos de pesquisa sem financiamento dos docentes Profs. Drs. 

Cassio Alves e Talal Mahmoud; 5° Indicação do Prof. Dr. Leonardo Sandrini Neto como representante 

suplente do CPP-CEM no Comitê Assessor de Pesquisa da UFPR; 6º Núcleo de Tecnologias Educacionais - NTE; 

7º Proposta de uso de recurso do Fundo de Desenvolvimento Acadêmico – FDA; Assuntos gerais. Após a 

abertura da sessão pelo presidente do Conselho Diretor, passou-se aos informes. 1º O conselheiro César, 

representante do Comitê de Pesquisa, recordou que anteriormente estava bem estabelecido qual era o fluxo, 

os formulários e procedimentos para projetos sem financiamento, e que agora, amparados pelas resoluções 

da PRPPG, o CPqCEM elaborou orientações para a submissão de Projetos de Pesquisa, com financiamento. 

Estas orientações, tanto para projetos com e sem financiamento, foram enviadas à PRPPG para análise. O 

conselheiro Talal sugeriu que após o retorno da Pró-Reitoria, estes protocolos sejam apresentados ao 

Conselho Diretor para validação e difusão dos esclarecimentos à comunidade. 2º O conselheiro César 

informou que o CPqCEM teve uma reunião com a professora Ana Sofia, coordenadora de projetos da UFPR, 

e em função da discussão que vinha acontecendo sobre os professores trabalharem em regime de dedicação 

exclusiva – DE, por não poderem comprovar as atividades de Pesquisa e Extensão, foi feito esta 

movimentação para que cada docente tenha ao menos um projeto de pesquisa vigente. Foi dado tempo para 

que todos pudessem passar seus projetos nos Comitês de Pesquisa e foi criado um Banco de Pesquisa da 

UFPR, aonde estarão informações sobre os projetos de todos os docentes da UFPR. No caso do CPP-CEM, os 

coordenadores de curso terão acesso ao Banco, pois nas unidades aonde há Departamento, cabe a este a 

análise de mérito científico e ao Comitê Setorial de Pesquisa, o enquadramento, uma vez o CPP-CEM, assim 

como outros campi avançados e alguns Setores, não se organiza em departamentos. A Presidente do 

CPqCEM, prof.ª Renata Hanae Nagai, pretende marcar uma reunião com a Direção e Coordenações para 

passar estas orientações. O objetivo do Banco de Pesquisa é dar maior visibilidade às atividades 

desenvolvidas. 3º No terceiro informe o conselheiro Emir, representante do Comitê de Extensão apresenta 

o curso de Extensão “Curso piloto de segurança química em laboratórios didáticos de pesquisa”, iniciativa 

conjunta dos professores Pedro Toledo Neto, Renata Hanae Nagai, Ricardo Francisco Brocenschi e Sílvia 

Pedroso Melegari, da UFPR, e a professora Janaína Conrado, ministrante externa. Disponibilizado a toda 

comunidade do CPP-CEM entre os dias 15 de junho e 30 de junho, com o intuito de promover o 

comportamento seguro nos laboratórios que têm atividades químicas. Buscou difundir dados e 

conhecimentos. 4º O servidor Marcelo Abreu informou que a esposa do marinheiro Josias, funcionário da 
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frota náutica, está aguardando resultado de exame de covid-19, pois manifestou sintomas e há a 

possibilidade de ele ter sido contaminado também. O Josias não teve contato com os marinheiros Antônio e 

André, que se revezarão no trabalho, enquanto os demais deverão ficar em isolamento. O trabalho da náutica 

foi interrompido nesta semana, e a partir da próxima, apenas os dois marinheiros atenderão às demandas. 

5º O Marcelo de Abreu passou ao informe de que a última embarcação das leiloadas pelo CPP-CEM foi 

retirada pelo comprador e parte deste recurso retorna ao campus e será usada na aquisição de outra 

embarcação de fibra para até 6 ocupantes e compatível com os motores avulsos já disponíveis. O processo é 

de aquisição sem licitação devido ao baixo valor. 6º O conselheiro Talal comunicou que nesta semana o CPP-

CEM recebeu a solicitação de auditoria de impacto de contingenciamento orçamentário nas atividades fins 

da UFPR, pela AUDIN – órgão de auditoria interna da universidade. Foi solicitado o orçamento 2019 com 

todas as descrições de gastos. O Ademar, Chefe da Seção Administrativa e o professor Talal, Diretor, 

assinaram e encaminharam a resposta. 7º Dia 3 de julho o projeto do prédio da unidade Pontal do Sul terá a 

licitação aberta novamente com algumas pequenas alterações estruturadas pela SUINFRA – 

Superintendência de Infraestrutura. 8º Ao fim do ano de 2019 a Direção apresentou a prestação de contas. 

Naquele ano o orçamento foi de R$ 110.000,00 e quase nada de recursos para aula de campo, e passou a ser 

para o ano de 2020, R$ 210.789.00, R$ 40.000,00 para aulas de campo e R$ 60.814,00 para laboratórios de 

graduação. Do orçamento anual, que é repassado em duodécimos, somente 10% é para bens permanentes, 

o restante deve ser utilizado em bens de consumo. O Diretor pretende fazer uma reunião no início do mês 

de julho para verificar novas necessidades dos laboratórios. 9º Dentre todos os barcos que foram 

regularizados e leiloados pelo CPP-CEM, restou o Albacora, que junto à procuradoria da UFPR, a Direção tenta 

regularizar. 10º O conselheiro Fernando Armani informou que a Empresa Júnior Elipse, do curso de 

Engenharia Ambiental e Sanitária, está cancelando seu registro no CREA-PR com a intenção de fusão à 

Empresa Júnior Haus, do curso de Engenharia Civil. O conselheiro Talal esclareceu que a resolução 68/2016 

– CEPE, preconiza que cada EJ deve estar vinculada a um curso de graduação. Os conselheiros Alexandre e 

Gustavo disseram ter participado de reuniões deste assunto e a sugestão de união partiu de docentes visando 

a redução de custos de cada empresa, mas avisarão aos membros das EJ’s para verificarem estas 

possibilidades. Encerrados os informes, foi pedido inclusões de pauta: o Núcleo de Tecnologias Educacionais 

– NTE; e proposta de Fundo de Desenvolvimento Educacional - FDA. As inclusões foram aprovadas por 

unanimidade. No primeiro ponto da pauta fez-se a leitura da ata da última reunião do Conselho Diretor, a 3ª 

ordinária de 2020, enviada para prévia leitura no ato de convocação. Houve questionamentos e 

esclarecimento a respeito do grau de detalhamento das informações registradas em ata e a única alteração 

foi feita antes da leitura na reunião, a pedido do conselheiro Patrick, no 3º ponto da pauta que tratou dos ad 

refendum 01 e 03/2020 do CPP-CEM, aonde ele se absteve da votação e estava indicado como voto pela 

aprovação. A ata da 3ª reunião do Conselho Diretor foi aprovada por unanimidade. No segundo ponto da 

pauta tratou-se da participação do professor Dr. Gustavo Pacheco Tomas no projeto vinculado à Fundação 

de Apoio da UFPR – FUPEF, que tramita no processo SEI 23075.034504/2020-15. O conselheiro Emir leu seu 

parecer, documento 11 (2769923), sendo favorável à participação. O conselheiro Daniel destacou que a 

participação é parte de um projeto maior “Engorda de Praia em Matinhos”, de grande relevância para o 

litoral do Paraná e no qual a UFPR está envolvida há muito tempo, pelo menos desde o tombamento da orla 

de Matinhos e a elaboração do EIA RIMA em 2010 (Estudo de Impacto Ambiental e Relatório de Impacto 

Ambiental). Informou que a obra está em tramitação, não licenciada, e sugeriu a busca de respaldo jurídico 

antes do prosseguimento para proteger a instituição, pois discorda deste modus operandi. O professor 

Gustavo esclareceu que o proposto é a participação em uma parte específica do projeto, que foi discutido 

com o Instituto Água e Terra – IAT e com a Fundação de Apoio da Universidade Federal do Paraná – FUPEF. 
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A atuação pretendida é voltada a obras civis na parte costeira, área de especialidade do docente. Após 

contribuições dos conselheiros Talal e César a pauta foi votada. O conselheiro Gustavo, como interessado, 

não participou da votação; o conselheiro Maikon se absteve; os conselheiros Daniel e Vagner foram 

contrários; e a participação do professor Gustavo no projeto foi aprovado pelos demais 15 conselheiros. No 

terceiro ponto da pauta o professor Gustavo Pacheco Tomas apresentou a proposta de termo de cooperação 

entre o ITTI e o LABITOP. O parecer emitido pelo Dr. Marcelo Franco de Oliveira foi lido e teve a aprovação 

recomendada. Foi questionado sobre a localização física do LABITOP citada na proposta e o proponente 

esclareceu que este laboratório ainda não tem um espaço no Campus, mas aguarda como outros já 

aprovados a estrutura. Como deveria indicar no projeto a localização, utilizou a do LabMat, laboratório 

didático do curso de Engenharia Civil de uso compartilhado. Por ser parte interessada, o conselheiro Gustavo 

não participou da votação. Os conselheiros Daniel e Lamour se abstiveram e a proposta de termo de 

cooperação entre o ITTI e o LABITOP foi aprovada pelos demais 16 conselheiros. No quarto ponto da pauta 

tratou-se dos projetos de pesquisa sem financiamento. O primeiro projeto de pesquisa apresentado foi 

proposto pelo professor Dr. Talal Suleiman Mahmoud e a relatoria foi feita pelo conselheiro César, que 

explicou que este projeto já foi aprovado, conforme consta na ata de Plenária do Centro de Estudos do Mar 

de 8 de junho de 2016. Na época os projetos de pesquisa eram submetidos à Plenária do CEM para votação, 

então eram tramitados ao Comitê de Pesquisa e o documento de aprovação era a própria ata da Plenária, 

sem avaliação de mérito pelos assessores ad hoc indicados pelo Comitê. O relator leu o resumo e esclareceu 

que como o projeto teve o mérito científico aprovado pela Plenária do CEM, o Comitê de Pesquisa apenas o 

homologou e para que o pesquisador possa inseri-lo no banco de pesquisas da universidade, foi avaliado pela 

assessora Dra. Roberta Brondani Minussi quanto ao enquadramento. O CPqCEM recomendou a aprovação. 

O conselheiro Talal não participou da votação, por ser interessado, e o projeto de pesquisa foi aprovado por 

unanimidade pelos demais 18 conselheiros desta reunião do Conselho Diretor do CPP-CEM. O segundo 

projeto de pesquisa apresentado foi proposto pelo professor Dr. Cássio Alves, e enquadrado como “tipo 3: 

sem financiamento”. Avaliado quanto ao mérito científico pela Dra. Luciana Casacio e Dr. Eduardo Tadeu 

Bacalhau, tem previsão de aplicação por 60 meses. O relator, conselheiro César, leu o resumo do projeto e 

informou que o CPqCEM recomendou a aprovação. O projeto de pesquisa foi aprovado por unanimidade. No 

quinto ponto da pauta tratou-se da indicação do Prof. Dr. Leonardo Sandrini Neto como representante 

suplente do CPP-CEM no Comitê Assessor de Pesquisa da UFPR. O conselheiro César fez uma explanação de 

que hoje a UFPR tem na área de Pesquisa da PRPPG (Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação) dois 

conselhos: o Conselho Assessor de Pesquisa – CAP e o Conselho Assessor de Iniciação Científica – CAIC. A 

representante do CPP-CEM no CAP e CAIC é a presidente do CPqCEM, professora Renata, mas na 

impossibilidade de participação nas reuniões, dela e do vice-presidente, professor César de Castro Martins, 

um representante suplente deve fazê-lo. No CAIC o representante é o professor Ricardo Francisco 

Brocenschi, e com o afastamento da professora Sílvia Pedroso Melegari houve indicação e aprovação do 

professor Leonardo Sandrini Neto pelo CPqCEM. A indicação foi aprovada por unanimidade pelo Conselho 

Diretor.  No sexto ponto da pauta tratou-se da formalização do Núcleo de Tecnologias Educacionais – NTE 

do CPP-CEM. A formação inicial ficou defasada com a saída da servidora Sânia e em junho 2020 foi publicada 

uma portaria de constituição dos NTE’s (Portaria 135/2020 – PROGRAD), aonde cita: “Os NTE’s deverão ser 

constituídos por Setor ou Campus da UFPR, instituídos por deliberação nos seus respectivos Conselhos 

Setoriais ou de Campus.”. Foi aprovado a criação do Comitê Gestor do NTE por unanimidade. Cada curso 

deverá indicar um titular e um suplente para o Comitê Gestor do NTE no prazo de uma semana. No sétimo 

ponto da pauta o Diretor do CPP-CEM, professor Talal, apresentou uma proposta intitulado “Laboratório de 

Informática Móvel - Aquisição de notebooks para atividades em sala de aula em função da sobrecarga do 
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Laboratório de Informática do CPP-CEM, que atende cinco cursos de graduação (complemento)”, de uso de 

recurso do Fundo de Desenvolvimento Acadêmico – FDA do campus: a aquisição de mais computadores 

portáteis, laptops, para compor o laboratório de informática móvel. Atualmente o CPP-CEM conta com cinco 

equipamentos deste tipo e a aquisição de mais seis visa atender em sala de aula os cinco cursos lotados no 

Campus pontal do Paraná - Centro de Estudos do Mar (CPP-CEM), a saber: Oceanografia,  Engenharia de 

Aquicultura, Engenharia Ambiental e Sanitária, Engenharia Civil e Licenciatura em Ciências Exatas (Química , 

Física e Matemática), quando os laboratórios de informática não puderem atender às demandas de aulas. A 

proposta 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 

– Centro de Estudos do Mar, lavrei a presente ata. 
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