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ATA DA REUNIÃO DO COMITÊ ADMINISTRATIVO DO CENTRO DE ESTUDOS
DO MAR, REALIZADA NO DIA 10 DE JULHO 2017

Aos dez dias do mês de julho de dois mil e dezessete, às 10:00 h (dez horas), na
sala CT13 do Setor de Ciências da Terra no Centro Politécnico, foi realizada a
reunião do Comitê Administrativo do Centro de Estudos do Mar, presidida pelo
Prof. Dr. Daniel Hauer Queiroz Telles, Vice-diretor do Centro de Estudos do Mar.
Estavam presentes os docentes: Dr. Cesar Aparecido da Silva, Dr. César de
Castro Martins, Drª. Elizabete Yukiko Nakanishi Bavastri, Dr. Guilherme Sippel
Machado, Dr. Marcelo Renato Lamour, Drª. Morgana Vaz da Silva, Drª. Renata
Hanae Nagai. Justificou ausência o prof. Carlos Eduardo Belz. Pauta única:
Prioridade das vagas docentes e de técnicos de nível superior. Pauta
única: Prioridade das vagas docentes e de técnicos de nível superior. O professor
Daniel abordou o ponto de pauta sobre a prioridade de vagas docentes
apresentando uma Tabela elaborada pelo prof. Maurício Noernberg com as cargas
horárias das disciplinas que ainda precisam de professores. Após análise da
Tabela, observou-se que as disciplinas iniciais de Física, Matemática e Química
precisam de professores, pois como citado pelo prof. César Silva, alguns
professores que atuam nestas disciplinas atualmente, como o prof. Fernando
Armani, que está ofertando algumas disciplinas de cálculo, e a profª. Silvia
Melegari, que está ofertando disciplinas de química, irão ofertar nos próximos
semestres disciplinas dos períodos avançados e não poderão mais ofertar tais
disciplinas iniciais. A profª. Elizabete lembrou que a profª. Juliana Malagoni, em
seu concurso, foi contratada para assumir também 4 horas de disciplinas básicas
de Física, e a profª. Roberta Brondini para 4 horas de Cálculo. O prof. Cesar Silva
comentou que o prof. Alexandre Sachsida se dispôs a ofertar a disciplina de
Bioquímica para a Engenharia Ambiental. Voltando a discussão sobre a
prioridade de vagas, após discussão e votação, a prioridade de vagas ficou
decidida com a seguinte ordem: Física, Matemática e Química. O prof. Daniel
prosseguiu na discussão sobre as prioridades de vagas, sendo que foi comentado
pela prof. Elizabete e pelo prof. Cesar Silva que a quarta vaga deveria ser para a
Engenharia Civil e a quinta para a Engenharia Ambiental. Para a quarta vaga, da
Engenharia Civil, foi indicada a área de “Geodésia e Topografia”. Para a quinta
vaga, foi indicada a área de “Sistemas de Esgoto”. O prof. Cesar Silva lembrou
que todos os editais de vagas já estão prontos e aprovados em reunião plenária do
CEM. Para a sexta vaga foi indicada a área de “Morfodinâmica e Modelagem”,
com possibilidade do contratado trabalhar também com “Obras Costeiras”. A
sétima vaga foi indicada para a área de “Ciências dos Materiais”. Oitava vaga
indicada para “Mecânica Geral”. Nona vaga para “Áreas Degradadas”. E
finalmente a décima vaga área “Estruturas de concreto/madeira/metal”. E ainda
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sobram duas vagas que poderão ser utilizadas e deverão ser discutidas
posteriormente. O prof. Daniel também comentou que a profª. Lilian Medeiros
de Mello poderá ofertar a disciplina de "Organização e Gestão" para o curso de
Engenharia Ambiental. Sem mais para tratar, o prof. Daniel deu por encerrada a
reunião, da qual eu, prof. Guilherme Sippel Machado, Coordenador do Curso de
Licenciatura em Ciências Exatas, lavrei a presente ata.
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