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ATA DA REUNIÃO DO COMITÊ ADMINISTRATIVO DO CENTRO DE ESTUDOS 

DO MAR, REALIZADA NO DIA 12 DE ABRIL DE 2017 

 

Aos doze dias do mês de abril de dois mil e dezessete, às 10:00 hrs (dez horas), 

na  sala Mar Báltico 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 Eduardo 

Belz, Dr. César Aparecido da Silva, Dr. César de Castro Martins, Drª. Elizabete 

Yukiko N. Bavastri, Dr. Guilherme Sippel Machado, Dr. Marcelo Renato Lamour 

e Drª. Morgana Vaz da Silva. O diretor deu início agradecendo a presença de 

todos os coordenadores de cursos e fez a leitura da ata da reunião do dia 14 de 

fevereiro de 2017, que foi aprovada pelos presentes. A seguir o diretor informou 

que foi publicada a portaria de aposentadoria da servidora Izis Glaé Bail, que é 

de nível superior e que sua vaga, que é Farmacêutica, será convertida em vaga de 

Administrador, pois é a necessidade primordial do CEM, ou mesmo será tentada 

uma troca com outro departamento na PROGEPE, a fim de agilizar a liberação. 

Em seguida falou da reunião que foi realizada com o Prof. Helton, do DACA e 

que a partir dessas conversas é necessário definir espaços para acomodação de 

nossa comunidade acadêmica. Assim, o diretor informou que será solicitado à 

Prefeitura de Pontal a cessão de uso do prédio que fica em Pontal do Sul, atrás do 

Casquinha Sorvetes e que hoje abriga a Epidemiologia do Município. Também 

se falou da sugestão de construção de um prédio em estrutura pré-moldada com 

3 pisos, para laboratórios, salas de direção e de reuniões, gabinetes para 

professores, xerox, banheiros, sala de informática, etc. explicou ainda que 

existem as propostas de reforma do imóvel a ser cedido pela prefeitura para uso 

das engenharias e por esse motivo as coordenações deverão se reunir e definir 

uma proposta de projeto a ser encaminhada ao DACA até dia 20/04/17. Dando 

continuidade a reunião, o Prof. Belz sugeriu que sejam feitos aos ajustes nos 

PPC’s e Fichas 1 das Engenharias, a fim de ser preparar para os processos de 

avalição dos cursos a ser realizada pelo MEC. O diretor lembrou da importância 

de se deixar em ordem as pastas de professores, uma vez que a visita dos 

avaliadores ao curso de Oceanografia acontecerá em junho. E 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. 


