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Aos onze dias do mês de junho de dois mil e quatorze, às quatorze horas na sala de reuniões do 
Instituto de Oceanografia, reuniu-se ordinariamente o Conselho do Instituto de Oceanografia, sob 
a presidência do Prof. Dr. José Henrique Muelbert, Diretor do Instituto, nos termos da Convocação 
144, com a presença dos seguintes membros: Alberto C S Campos, Alexandre M Garcia, Daniela 
Baptista, Dione I S Kitzmann, Elisa Seyboth, Gilberto H Griep, João P Vieira Sobrinho, João S 
Yunes, José L L Azevedo, Luís A N de Sampaio, Marcio A Freire, Milton L V Araújo, Osmar O 
Möller Junior e Paulo H R Calil. O Presidente agradeceu aos conselheiros presentes e passou a 
INDICAÇÃO 005/2014 – ALTERAÇÃO NA REPRESENTAÇÃO DISCENTE – GRADUAÇÃO, 
que tem como autor o Centro Acadêmico Livre de Oceanologia – CALO.  Relatório: O Diretor do 
Instituto recebeu do Centro Acadêmico Livre de Oceanologia – CALO, mensagem informando que 
em reunião realizada em 16/ABR passado foi alterada a representação discente de alunos de 
graduação. Foram escolhidos os Acads. Daniela Baptista, titular e Rihel Venuto dos Santos, 
suplente. Pelo exposto propõe-se que a alteração da representação discente – graduação seja 
implementada. Não havendo óbice a indicação foi aprovada por unanimidade. INDICAÇÃO 
006/2014 – ALTERAÇÃO DA COMPOSIÇÃO DAS CÂMARAS DO INSTITUTO, que tem como 
autor o Prof. Dr. José H Muelbert, Diretor do Instituto. Relatório: O artigo 14 do Regimento Interno 
do Conselho do Instituto preconiza que o Conselho contará com o apoio de 2 (duas) Câmaras, 
que serão presididas por um membro do Conselho e seus componentes terão o mandato por 2 
(dois) anos. As Câmaras foram designadas pelas Portarias 1.690/2012 e 1.691/2012, ambas de 
21/SET/2012. Agora há a necessidade da composição inicial ser alterada em função de 
aposentadoria, troca de lotação e representação no Conselho. Pelo exposto propõe-se que a 
composição das Câmaras sejam alteradas e homologadas nesta reunião. Na Câmara de Pesquisa 
e Pós-graduação haverá duas alterações: O Prof. Marcelo Dutra da Silva substituirá a Profa. 
Margareth da S Copertino na presidência da Câmara e o Prof. Rodrigo Kerr Duarte Pereira ao 
Prof. Osmar O Möller Junior, como membro. Com relação à Câmara de Graduação, Extensão e 
Administração não houve possibilidade de se proceder à alteração nesta reunião. Não havendo 
manifestações contrárias a indicação de alteração da Câmara de Pesquisa e Pós-graduação foi 
aprovada por unanimidade. INDICAÇÃO 007/2014 – INCLUIR NO PLANO DE ATIVIDADES DO 
INSTITUTO AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR MEMBROS DO IO–FURG NO PLANO 
AMBIENTAL DA FURG, que tem como autor o Prof. Dr. José H Muelbert, Diretor do Instituto. 
Relatório: O Gabinete do Reitor instituiu a Comissão Temporária de Gestão Ambiental – GTGA 
para realizar um estudo ambiental com vista a diagnosticar o estado da arte do meio ambiente do 
Campus Carreiros; realizar o inventário de Aspectos e Impactos Ambientais de Campus Carreiros 
e propor métodos e técnicas de adequação dos procedimentos e infraestruturas para controle da 
poluição e melhoria da qualidade ambiental do Campus Carreiros da FURG. Os Professores do 
IO–FURG Alexandre M Garcia, Carlos R A Tagliani, Dione I S Kitzmann, Lucia de F S de Anello, 
Maria da Graça Z Baumgarten e Paulo R A Tagliani (IO-FURG); o TAE Kahuam de S Gianuca e 
os Alunos Bruna T Barreto, Carlos A Seifert Junior, Mario V Condini e Paulo H Mattos, todos 
dispensarão 12 (doze) horas totais ao projeto. Pelo exposto propõe-se que as atividades passem 
a constar do plano de atividades do Instituto e dos participantes. Durante os debates, foi discutida 
a dedicação dos servidores do IO–FURG a projetos diversos. Sobre o assunto o conselheiro José 
Luiz citou, como exemplo, o fato de que somente nesta pauta, o conselheiro Alexandre está 
comprometendo 20 (vinte) horas se sua atividade somente em 2 (dois) projetos. Lembrou que 
houve a solicitação à Direção do Instituto para que fosse quantificada a carga horária de cada 
docente envolvida com projetos, pois teme que possa vir a acontecer de que algum professor 
possa alegar não poder ministrar aulas devido à sobrecarga em outras atividades que não seja o 
ensino. O presidente disse que há a necessidade de se ter um indicativo de horas utilizadas para 
o desenvolvimento de atividades de ensino, pesquisa e extensão. O conselheiro João Vieira 
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arguiu se já houve algum professor que não pode ministrar aulas em função de outras atividades. 
O presidente respondeu que não, porém enfatizou que não se trata da atividade de ensino e sim 
de prioridades para o desempenho das ações individuais. O conselheiro José Luiz reiterou que 
todos têm múltiplas atividades e entende que o maior problema é definir prioridades sem nunca 
esquecer que o mote principal continua sendo o ensino. Participaram também da discussão os 
conselheiros Sarkis, Alexandre Garcia e Osmar. Não havendo manifestações contrárias a 
indicação foi homologada por unanimidade. INDICAÇÃO 008/2014 – ALTERAÇÃO NA 
REPRESENTAÇÃO DO NÚCLEO DE GERENCIMENTO COSTEIRO, que tem como autor o Prof. 
Dr. Marcelo D da Silva, representante do Núcleo. Relatório: O Diretor recebeu do representante 
do Núcleo de Gerenciamento Costeiro, mensagem indicando a Profa. Dra. Karina Kammer 
Attisano, como suplente daquele Núcleo no Conselho do IO–FURG, devido ao pedido de 
exoneração do Prof. Dr. Cláudio Wilson Mendes Junior. Pelo exposto propõe-se que a alteração 
da representação discente – graduação seja implementada. A indicação foi homologada por 
unanimidade. ASSUNTO 1 – HOMOLOGAÇÕES DE DECISÕES DO DIRETOR – 1.1 – 
APROVAÇÃO DE CRONOGRAMA DE DESPESAS – 1.1.1 – Implantação da rede de 
marégrafos do Sistema de Monitoramento da Costa Brasileira, que tem como interessado o 
Prof. Carlos A E Garcia. Relatório: O Diretor do Instituto aprovou “ad referendum” do Conselho do 
Instituto o cronograma de despesas do PP: Implantação da rede de marégrafos do Sistema de 
Monitoramento da Costa Brasileira, de responsabilidade do interessado: 

Elemento de Despesa Valor 
Diárias 49.800,00 
Material de Consumo 29.200,00 
Serviço de Terceiros – Pessoa Física 50.000,00 
Serviço de Terceiros – Pessoa Jurídica 147.800,00 
Passagens e Despesas com Locomoção 20.200,00 
Total 297.000,00 

1.2 – INCLUSÃO DE BOLSISTAS EM PROJETOS – 1.2.1 – PP:  Programa de monitoramento 
ambiental continuado do Porto do Rio Grande – PMAC–SUPRG, que tem como interessada a 
Profa. Elisa H L Fernandes. Relatório: O Diretor do Instituto aprovou “ad referendum” do 
Conselho a inclusão da Biol. Adna Ferreira da Silva, por 6 (seis) meses, a contar de ABR/2014, 
com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, percebendo R$ 700,00 (setecentos reais) 
mensais, para atuar junto ao PP: Programa de monitoramento ambiental continuado do Porto do 
Rio Grande – PMAC–SUPRG, de responsabilidade da interessada; 1.2.2 – PP: Projeto Camarão 
– Fase III, que tem como interessado o Prof. Wilson F B Wasielesky Junior. Relatório: O Diretor 
do Instituto aprovou “ad referendum” do Conselho do Instituto a inclusão do TAE Alessandro 
Pereira Cardozo, por 12 (doze) meses, com carga horária de 10 (dez) horas semanais, 
percebendo R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais) mensais, para atuar junto ao PP: Projeto Camarão 
– Fase III, de responsabilidade do interessado; 1.2.3 – PP: Talude II: Uma abordagem 
ecossistêmica, que tem como interessado o Prof. Eduardo R Secchi. Relatório: O Diretor do 
Instituto aprovou “ad referendum” do Conselho do Instituto a inclusão do MSc. Christian Florian 
Gobel, por 12 (doze) meses, com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, percebendo R$ 
1.300,00 (mil e trezentos reais) mensais, para atuar junto ao PP: Talude II: Uma abordagem 
ecossistêmica, de responsabilidade do interessado. O Diretor propõe que os “ad referenduns” 
sejam aprovados nesta reunião. Não havendo manifestações contrárias os “ad referenduns” foram 
aprovados por unanimidade. ASSUNTO 2 – ALTERAÇÃO DE NOME DE LABORATÓRIO, que 
tem como interessado o Prof. Paulo H R Calil. Relatório: O Diretor do Instituto recebeu do 
interessado mensagem informando que desde o seu ingresso como professor no Núcleo de 
Oceanografia Física, em março de 2012, tem pautado sua atuação na área de modelagem de 
processos de meso e submesoescala na região sudoeste do Atlântico Sul, e mais recentemente, 
em oceanografia operacional através do uso de radares oceânicos, além de coordenar uma série 
de projetos associados à modelagem e observações oceânicas (in-situ e remotas). Pelos motivos 
expostos solicita a alteração do nome do Laboratório de Experimentação Numérica em 
Oceanologia que passará a chamar-se Laboratório de Dinâmica e Modelagem Oceânica 
(DínaMO), do qual será responsável. Dos 7 (sete) professores que compõem o Núcleo de 
Oceanografia Física, 5 (cinco) são favoráveis e 2 (dois) não manifestaram. O Diretor propõe que a 
troca seja analisada nesta reunião. Não havendo manifestações, por unanimidade, o Laboratório 
de Experimentação Numérica em Oceanologia teve seu nome alterado para Laboratório de 
Dinâmica e Modelagem Oceânica (DínaMO). ASSUNTO 3 – INCLUSÃO DE PROJETOS – 3.1 
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– PP: Estudos de longa duração para a avaliação de impactos naturais e antrópicos no 
Estuário da Lagoa dos Patos e costa adjacente: Sítio ELPA, PELD, que tem como interessada 
a Profa. Clarisse Odebrecht. Relatório: O Diretor do Instituto recebeu da interessada o PP: 
Estudos de longa duração para a avaliação de impactos naturais e antrópicos no Estuário da 
Lagoa dos Patos e costa adjacente: Sítio ELPA, PELD. O projeto tem por objetivo avaliar as 
variações na biota do ELPA em resposta as mudanças de longo prazo na hidrologia relacionada a 
fenômenos climáticos e ação humana durante o período de 1998 a 2015. Além da interessada, 
que dispensará o total de 15 (quinze) horas semanais ao projeto, participam também, os 
professores do IO–FURG Leonir A Colling e Mônica Wallner-Kersanach, dispensarão 10 (dez) 
horas semanais; os Profs. Drs. Alexandre M Garcia, Eduardo R Secchi, Elisa H L Fernandes, Erik 
Muxagata, João P Vieira Sobrinho, José H Muelbert, Luciano D Rosa, Luiz F C Dumont, 
Margareht S Copertino, Osmar O Möller Junior, Paulo César O V de Abreu, atuarão por 8 (oito) 
horas semanais  e a Profa. Dra. Virginia M Tavano, atuará por 5 (cinco) horas semanais; 
Fernando Kokubun e Wiliam C Marques estes do IMEF; os TAEs Cristiane de A Rocha e 
Waldemar J A Amaral, ambos com 15 (quinze) horas semanais e os Drs. Carlos R B Mendes e 
Silvina Botta. Está orçado em R$ 412.900,00 (quatrocentos e doze mil e novecentos reais), que 
será financiado pelo CNPq e FAPERGS. Teve início em JAN2013 e término previsto para 
JUN2016 e está cadastrado na ProPesP sob o número 033.895/2014; 3.2 – PP: Vanádio, níquel 
e chumbo como traçadores de contaminação por petróleo em sedimento estuarino, que tem 
como interessada a Profa. Mônica Wallner-Kersanach. Relatório: O Diretor em exercício do 
Instituto recebeu o PP: Vanádio, níquel e cromo como traçadores de contaminação por petróleo 
em sedimento estuarino, de responsabilidade da interessada. O projeto tem por objetivo 
determinar os níveis de contaminação por derivados de petróleo no sedimento através da 
quantificação de vanádio, níquel e chumbo em áreas do estuário da Lagoa dos Patos e seu uso 
como traçador de petróleo. Além da interessada que dispensará 2 (duas) horas semanais ao 
projeto, participam também, a Dra. Luiza Dy F Costa e a Aluna PG Thayane Lucia Pereira. O 
projeto que serve de apoio aos estudos da aluna de mestrado, teve início em JAN2014 e término 
previsto para ABR2015, não prevê a utilização de recurso orçamentário e está cadastrado na 
ProPesP sob o número 326.645/2014. Por se tratar de projeto aprovado por agências de fomento 
e complemento de ensino de pós-graduação, não há necessidade de avaliação pela Câmara de 
Pesquisa e Pós-graduação. O Diretor propõe que os projetos sejam homologados nesta reunião 
em que constem do plano de atividade do Instituto e dos participantes. Sobre o assunto o 
presidente lembrou que esse projeto é continuidade dos projetos do PELD, que já estão em 
execução desde o ano de 2000. Não havendo outras manifestações a inclusão dos projetos foi 
aprovada por unanimidade. ASSUNTOS GERAIS – O conselheiro Griep arguiu se há edital do 
CNPq para os INCTs aberto e, em havendo, se o IO–FURG irá participar? O presidente informou 
que há, porém dirigido aos projetos iniciados no edital de 2007 e que os atuais integrantes do IO–
FURG no INCT–Mar–COI não participarão de novo edital, pois tem um projeto em andamento. 
Sobre o projeto em andamento, o INCT–Mar–COI o conselheiro Griep solicitou informações se há 
programação de despesas com o NOc. Atlântico Sul. O presidente informou que a alocação de 
recursos no NOc. Atlântico Sul depende de decisão do Grupo de Trabalho que trata da 
revitalização do navio. O presidente informou que, juntamente com o Prof. Osmar, reuniu-se com 
o Pró-Reitor de Infraestrutura quando tratou de diversos assuntos relativos ao desenvolvimento 
das atividades do Instituto. O presidente fez uma síntese dos assuntos tratados aos conselheiros 
presentes. O presidente disse, também, que participou do II Fórum de Pesquisa, Desenvolvimento 
e Inovação (PDI) da FURG ocorrido no dia 10/JUN passado e na oportunidade constatou a 
presença de apenas 6 (seis) docentes do Instituto ao longo da duração do evento. Lamentou a 
baixa participação e conclamou para que nos próximos eventos o Instituto tenha maior 
participação. O conselheiro Griep solicitou que, havendo possibilidade, não se marcar atividades 
para as tardes de sextas-feiras, reservando estas datas para encontros internos. O conselheiro 
Paulo Calil entende que a Direção do Instituto deve definir e repassar aos professores e técnicos, 
previamente, o grau de prioridade para o seu desenvolvimento. O presidente informou que a 
Direção tomou estas medidas para preparação do Fórum de PDI, porém não obteve resposta 
satisfatória. Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião, às dezesseis horas, da qual lavrei 
a presente, que vai assinada por mim, Sec. Exec. Paulo Roberto Votto, secretário, pelo presidente 
e conselheiros presentes. Rio Grande, 11 de junho de 2014. 
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