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CENTRO DE ESTUDOS DO MAR
Campus Pontal do Paraná

ATA DA REUNIÃO DO COMITÊ ADMINISTRATIVO DO CENTRO DE ESTUDOS
DO MAR, REALIZADA NO DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2016
Aos dezessete dias do mês de novembro 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 e Drª. Elizabete Nakanishi Bavastri. Pauta: 01)Ensalamento das turmas de Engenharia
Civil; 02)Definição das áreas para elaboração de editais para novos concursos para professores.
O diretor deu início agradecendo a presença de todos os coordenadores de cursos e a seguir
abordou o 1º item da pauta: Ensalamento das turmas de Engenharia Civil. Ficou definido que
a turma do primeiro ano ficará em Mirassol, onde existe sala para 50 alunos. Já as turmas do
segundo e terceiro anos ficarão em Pontal do Sul. Também foi sugerido o atraso do início das
aulas de Cálculo I para o 1º ano da Eng. Civil, de 15:30 para 16:00 hrs, uma vez que a
professora ministrará disciplina em Pontal do Sul. Também foi sugerido que o secretário do
curso faça atendimento uma vez por semana em Mirassol, a fim de atender os calouros. Na
sequencia o diretor abordou o 2º item: Definição das áreas para elaboração de editais para
novos concursos para professores. O diretor explicou que ainda teremos 12 vagas e que assim
que o MEC liberar contratações, serão necessários novos concursos. Por esse motivo é
importante já definir áreas prioritárias. O diretor explicou que há pedido de redistribuição na
área de física, na matemática será aproveitado o segundo colocado no concurso válido. Para a
química será feito novo edital para abertura de concurso. Serão ofertadas duas vagas na área
de engenharia ambiental. Para a engenharia civil serão avaliadas as vagas para cartografia,
topografia, mecânica geral aplicada e geodesia, gestão de projetos, obras viárias, transporte de
sedimentos e morfodinâmica (a coordenação definirá as prioridades). Na área de exatas serão
oferecidas duas vagas. Os editais deverão ser providenciados e encaminhados à direção para
posterior aprovação em plenária. 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.
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