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CENTRO DE ESTUDOS DO MAR
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ATA DA REUNIÃO DO COMITÊ ADMINISTRATIVO DO CENTRO DE ESTUDOS
DO MAR, REALIZADA NO DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2017
Aos cinco dias do mês de novembro de dois mil e dezessete, as 11:00h (onze horas) na sala do
PGSISCO, 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: MSc. Cintia Miua Maruyama, Dr. Emir Baude, Drª. Luciene Corrêa
Lima, Dr. Marcelo Renato Lamour e Drª. Morgana Vaz da Silva. Pauta: 1)Alteração de
prioridade concurso; 2) Solicitação de área para Lab. de Preparação de amostra e orgânica;
3)Informação sobre solicitação de área SPU; 4)Situação de docentes. O diretor abordou o 1º
item da pauta: Alteração de prioridade concurso e explicou que o NDE do curso de Eng. Civil
entregou parecer com uma análise das necessidades mais imediatas de professores para as
disciplinas de 2018. Diante disso, solicitou a alteração da ordem de prioridade dos concursos
definidas em reunião anterior, passando o concurso para Obras Costeiras antes do concurso
para Topografia e Geodésia. O referido parecer teve a ciência e concordância do atual professor
da área de Topografia que concordou com a inversão de prioridade; Aprovado por
unanimidade. A seguir o diretor tratou do 2º item da pauta: Solicitação de área para Lab. de
Preparação de amostra e orgânica. Este fez a leitura da carta endereçada à direção remetida
pelo Prof. Talal Mahmoud, na qual expressa uma série de dificuldades e descontentamentos e
pede espaço para implantação do laboratório. Foram discutidos e explicados os diversos pontos
da carta. Destacando que a questão fundamental estava na comprovação do uso coletivo, ou
seja, o caráter multiusuário do espaço que não estava evidenciado. Ficou aprovada que a cessão
do espaço para o referido fim, somente ocorrerá após o envio de um plano de ocupação e
atividades do laboratório, bem como a comprovação do interesse de outros usuários. Dando
continuidade, o diretor abordou o 3º item da pauta: Informação sobre solicitação de área SPU.
Ele informou que foi retirada a solicitação da cessão de área junto à SPU da antiga cooperativa
de pesca na saída do canal do DNOS, em função do conflito de uso com a comunidade de
pescadores artesanais. Foi informado ainda, que em função do conflito com os pescadores,
houve uma reunião com a APAPSUL, a prefeitura de Pontal do Paraná e o CEM, onde ficou
acordada a retirada do interesse do CEM da área. Também foi garantido o apoio da APAPSUL
junto à prefeitura, para a solicitação de cessão de área pública municipal na margem do canal
do DNOS para implantação do setor náutico do CEM. Foi informado ainda, que foi protocolado
na prefeitura a solicitação de área pública municipal para implantação de um campus único da
UFPR; E por fim, foi tratado o 4º item da pauta: Situação de docentes. O diretor informou que
os dois contratos de professor substituto (Prof. Diego Pastega e Prof. Guilherme Franz) foram
renovados. Informou ainda a potencial dificuldade que será enfrentada no início do ano letivo
de 2018, em função da eventual exoneração do Prof. Allysson e do processo judicial de
transferência do Prof. Armando. Falou ainda que conversará com a PROGEPE, onde será
tentada a troca dos códigos de vagas novos do CEM por códigos antigos que permitam a
abertura de seleção de professor substituto para as áreas dos respectivos professores, enquanto
corre em paralelo a realização dos concursos. E nada mais havendo a tratar, o diretor deu por
encerrada a reunião, da qual lavrou a presente ata.
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