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ATA DA REUNIÃO DO COMITÊ ADMINISTRATIVO DO CENTRO DE ESTUDOS 

DO MAR, REALIZADA NO DIA 07 DE JUNHO DE 2016 

 

Aos sete dias do mês de junho de dois mil e dezesseis, às 10:00 hrs (dez horas), na  sala Mar 

Egeu deste centro, foi realizada reunião do comitê administrativo do Centro de Estudos do 

Mar, presidida pelo Professor Doutor Mauricio Almeida Noernberg, diretor do centro. Estavam 

presentes os docentes: Dr. Carlos Adalberto Schnaider Batista, Dr. Carlos Alberto Borzone, 

Dr. Carlos Eduardo Belz, Dr. César Aparecido da Silva, Dr. César de Castro Martins, Dr. 

Daniel Hauer Queiroz Telles e Drª. Elizabete Nakanishi Bavastri. Pauta: 01)Apresentação do 

Projeto Político Pedagógico do CEM; 02)Novas vagas de técnicos administrativos;  

03)Controle de jornada dos técnicos administrativos e 04)Situação de infraestrutura do CEM, 

frente os novos cursos. O diretor deu início agradecendo a presença de todos os coordenadores 

de cursos, bem como do vice-diretor e a seguir abordou o 1º item da pauta: Apresentação do 

Projeto Político Pedagógico do CEM. O diretor explicou que todas as informações foram 

recebidas e compiladas, após isso foi enviado um e_mail a todos para sua análise e comentários. 

O Prof. Borzone sugeriu que no documento final seja dada uma redação mais uniforme ao 

texto, de forma atualizada e resumida, e não uma repetição do PPC de cada curso. O Prof. 

Daniel destacou que será importante apresentar a todos a redação final do documento durante 

a plenária e ressaltou a necessidade de se aprovar o processo e encaminhá-lo para aprovação 

em plenária extraordinária, para após enviá-lo à reunião Setorial. 2)Quanto as novas vagas o 

diretor explicou que ainda possuímos um total de oito vagas de nível médio e dez de nível 

superior. Também solicitou que o comitê aprove a conversão da vaga de Técnico de 

Laboratório (atualmente ocupada por Juliana Osaki) para Técnico Administrativo, a fim de 

chamarmos dois, e não apenas 1, dos aprovados no concurso com Edital aberto da PROGEPE. 

Aprovado por unanimidade. A vaga da servidora Izis Glaé, que é nível E – Farmacêutica, o 

diretor solicitou a aprovação para conversão em vaga para Administrador – aprovado por 

unanimidade.   3)Quanto ao controle de jornada, o diretor explicou que a partir de julho 

repassará aos coordenadores de cursos o controle dos servidores a ele subordinados, tais como 

os secretários dos referidos cursos, bem como dos técnicos de laboratórios que são ligados as 

coordenações. Que será deles a tarefa de analisar as ocorrências diárias e também de efetuar a 

homologação mensal de jornada. E por fim, passou ao 4º item da pauta: Situação de 

infraestrutura do CEM, o diretor lembrou que não é novidade para ninguém a precariedade das 

condições de trabalho de todos, uma vez que os espaços são inadequados e principalmente 

insuficientes. Ele ainda informou, que em recente reunião com representantes da PRA, foi lhe 

entregue uma caixa com diversos processos que estavam parados na SUINFRA há anos e que 

dentre eles o CEM deverá eleger apenas três prioritários para dar encaminhamento. Após 

discussões, o comitê definiu os seguintes itens:  E nada mais havendo a tratar, o senhor diretor 

1)Construção do prédio novo (projeto para licitação de obra); 2)Término da construção do 

prédio de Mirassol e 3)Biblioteca (reforma da casa do Parque do Perequê). O Prof. César 

Martins concordou que a precariedade é grande, especialmente nos laboratórios do CEM, com 

destaque para os da química, pois os mesmos não possuem lava olhos e chuveiro de 

emergência. Falou ainda da importância de abrir processo via coordenações e enviar a direção 

do CEM relatando as necessidades e dificuldades de cada curso. E a direção deverá compilar 

as informações e enviar um processo ao CT e a PROGRAD, a fim de deixar registrada toda 

situação real do CEM. Importante também apresentar condicionantes para a continuidade dos 

cursos, com qualidade desejada e estrutura mínima necessária para a abertura de novas vagas, 
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dos cursos de engenharias. Nada mais havendo a tratar, o diretor deu por encerrada a reunião, 

da qual eu, Silvana de Oliveira Borges, Secretária Administrativa do CEM, lavrei a presente 

ata. 


