UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ
SETOR DE CIÊNCIAS DA TERRA

CENTRO DE ESTUDOS DO MAR
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ATA DA PRIMEIRA REUNIÃO DO COMITÊ ADMINISTRATIVO DO CENTRO DE
ESTUDOS DO MAR, REALIZADA NO DIA 08 DE MARÇO DE 2016
No dia oito de março de dois mil e dezesseis, as 10:00 h (dez horas), na sala de reuniões do
PGSISCO, foi realizada a primeira reunião ordinária do comitê administrativo do Centro de
Estudos do Mar (CEM), presidida pelo Professor Doutor Mauricio Almeida Noernberg, diretor do
CEM. Estavam presentes os docentes: Cesar Martins, Renata H. Nagai, Cesar Silva, Morgana V.
da Silva, Carlos Eduardo Belz, Carlos Batista, Elizabete Y. N. Bavastri e, a representante dos
técnicos administrativos Liciane Carla da Silva. Pauta: (1) Regimento CEM e (2) Critérios de
utilização de espaços.
O Diretor deu início à reunião com os itens da pauta:.......................................................................
1º item da pauta: Regimento CEM; o diretor projetou no datashow o novo organograma do CEM,
explicando-o de forma geral. Após, abriu-se a discussão para o grupo, a partir da qual foram
propostas mudanças nas posições dos seguintes blocos - Pós-Graduação em Sistemas Costeiros e
Oceânicos, Núcleo de Integração Acadêmica e Núcleo de Educação à Distância. O diretor explanou
ainda ao grupo, sobre a intenção para que seja finalizado, o mais breve possível, o novo regimento
do CEM como Setor, pois o Setor Ciências da Terra (SCT), também está refazendo seu regimento,
donde até a presente data, o CEM não consta no regimento antigo. Assim, a próxima reunião do
Comitê Administrativo foi marcada para o dia 22/03/2016 as 10:00h, a fim de agilizar o tramite e
dar prosseguimento no regimento do CEM. Dessa forma, o diretor solicitou a leitura detalhada no
texto a todos do comitê para encaminhamentos finais (correções/alterações), lembrando a urgência
no fechamento do regimento do CEM.......................
............................................................................................................................................................
2º item da pauta: Critérios de utilização de espaços; o diretor informou que alguns professores da
unidade Pontal do Sul, disponibilizaram espaços físicos que estavam ociosos. Estes deverão passar
por adaptações a fim de satisfazer novas demandas . O diretor solicitou, aos professores da unidade
Mirassol presentes na reunião, a possível liberação da sala atualmente ocupada pela professora
Gabriela K. Ferreira. O mesmo explicou que a liberação desta sala, permite que os professores que
irão ministrar as aulas em Mirassol, e que não tem nenhum espaço físico alocado na unidade, a
ocupem durante o período de espera de início de suas aulas. Esta sala funcionará de forma
compartilhada entre todos os professores, que se encontram em “transito” na unidade de Mirassol.
Em seguida, o professor Carlos Eduardo Belz solicitou ao diretor do CEM, que fizesse uma reunião
em Mirassol com todos os professores desta unidade, para que sejam esclarecidos alguns pontos,
que foram levantados na última reunião de colegiado do curso de engenharia de Aquicultura,
principalmente, ao que concerne a falta e novas demandas por espaço físico na unidade. Por fim, o
professor Carlos Eduardo Belz disse que irá marcar uma data/horário com o grupo, donde o diretor,
prontamente se dispôs a participar...............................................................
Em nada mais havendo a tratar, o senhor diretor deu por encerrada a reunião, da qual eu,Elizabete
Y.N.Bavastri, integrante do comitê administrativo, lavrei a presente ata.
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