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ATA DA REUNIÃO DO COMITÊ ADMINISTRATIVO DO CENTRO DE
ESTUDOS DO MAR, REALIZADA NO DIA 12 DE AGOSTO DE 2014
Aos doze dias do mês de agosto de dois mil e quatorze, às 17:00 hrs (dezessete horas),
na sala Mar Egeu deste centro, foi realizada reunião do Comitê Administrativo do
Centro de Estudos do Mar,, presidida pelo Professor Doutor Maurício Almeida
Noernberg, diretor do centro. Estavam presentes os docentes: Dr. Alexandre Sachsida
Garcia, Dr. Fabiano Bendhack, Drª. Lilian Medeiros de Mello, Dr. Luiz Laureno Mafra
Júnior, Dr. Maurício Garcia de Camargo e Dr. Rodrigo Pereira Medeiros. Pauta:
1)Discussão sobre espaços no CEM; 2)Registro de frequência dos técnicos. Ao dar
início a reunião, o diretor lembrou a todos sobre as dificuldades enfrentadas no
momento e destacou a necessidade de se revisar algumas decisões anteriores,
principalmente quanto ao destino de salas e laboratórios que estão sendo liberados. O
Prof. César não deixará mais sua sala, mas sim o Prof. Carlos Soares passará a utilizar a
sala deixada pelo Prof. Belz. A sala do Prof. Carlos será destinada a recém-aprovada no
concurso da Geociências. O Prof. Mafra deixa seu laboratório do Balneário Mirassol ao
Prof. Fabiano e continuará em Pontal do Sul, porém deixando a sala da Física, que
ficará vaga para atender novas demandas. O laboratório deixado vago em razão da
aposentadoria do Prof. Marco Fábio será compartilhada por vários professores que ainda
virão para o CEM. O diretor explicou que os espaços são insuficientes e que necessita
do apoio e compreensão de todos quanto ao bom uso dos mesmos. A Profª. Lilian
concordou, pois é necessário que se tenha bom senso e lembrou que não há direito
adquirido quanto ao uso das salas. O Prof. Alexandre concordou e falou que o esforço
deve ser geral e que todos que puderem devem compartilhar seus espaços. O Prof.
Rodrigo destacou que neste momento a dificuldade é grande e que deve-se realmente
pensar em desconsiderar as decisões anteriores e se buscar uma visão sobre a atual
realidade do campus. Lembrou também sobre as dificuldades que enfrentarão os novos
professores, se ficarem mal instalados, principalmente no que tange a construção de
novos projetos de pesquisa e publicações, causando assim também, prejuízo acadêmico
ao CEM. A Profª. Lilian concordou e destacou a importância em se realizar novas
discussões sobre os espaços que serão liberados, buscando melhores adequações,
inclusive pensando na possibilidade de se extinguir sala de permanência de alunos, bem
como se buscar um melhor equilíbrio dentre aquelas com pouco uso. O Prof Maurício
Camargo lembrou a todos sobre a tendência universal de compartilhamento de espaços e
gabinetes. O diretor apresentou a proposta da Profª. Érica quanto ao destino da sala que
ocupa atualmente. Ela pede que a sala seja dividida ao meio, com instalação de uma
divisória e que esta metade seja deixada para ela e para o Prof. Bersano compartilharem,
sendo a outra metade destinada para o compartilhamento de outros professores da
Aquicultura que colaboram com aulas no CEM. Entretanto, por unanimidade de votos, a
sala inteira será destinada ao compartilhamento de todos os professores da Aquicultura,
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mantendo-se apenas o armário dela na mesma para guarda de seu material. O Prof.
Mafra lembrou ainda da possibilidade de locação de espaços, a fim de se atender essa
demanda urgente, sem contanto podermos fugir do compartilhamento de espaços entre
os professores. Ainda sobre espaços, foi discutida a proposta de criação do Laboratório
de Avaliação de Impactos em níveis subcelulares. Como a necessidade apresentada é de
um espaço de 8 a 10 m², para atendimento multiusuário, a proposta é de utilização da
câmara fria hoje utilizada pela Prof. Érica e que será liberada, sendo necessárias
algumas reformas. Aprovado por unanimidade. A seguir, passou-se ao item 2º da pauta:
Registro de frequência dos técnicos. Aprovado por unanimidade que todos os técnicos
administrativos e de laboratório façam seu registro de frequência em formulário
apropriado, em pastas que ficarão disponíveis nas secretarias administrativas de Pontal
do Sul e do Balneário Mirassol. Lembrando que essa é uma responsabilidade de cada
servidor e de acompanhamento obrigatório da chefia imediata. Tal norma deverá ser
seguida a partir de 01/09/14; aprovado por unanimidade. E nada mais havendo a tratar,
o senhor diretor deu por encerrada a reunião, da qual eu, Silvana de Oliveira Borges,
Chefe da Secretaria Administrativa do CEM, lavrei a presente ata.

