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ATA DA REUNIÃO DO COMITÊ ADMINISTRATIVO DO CENTRO DE ESTUDOS
DO MAR, REALIZADA NO DIA 26 DE JUNHO DE 2018
Aos vinte e seis dias do mês de junho de dois mil e dezoito, as 10:00h (dez horas), no Anfiteatro
do CEM, foi realizada reunião do comitê Administrativo do Centro de Estudos do Mar,
presidida pelo Professor Doutor Talal Suleiman Mahmoud, diretor do Centro. Estavam
presentes os docentes: Dr. Alexandre Bernardino Lopes, MSc. Cintia Miua Maruyama, Dr.
Emir Baude, Drª. Luciene Corrêa Lima, Dr. Maikon Di Domenico, Drª. Renata Hanae Nagai e
Drª. Silvia Pedroso Melegari. Também estavam presentes o representante dos técnicos
administrativos: Ademar Gonçalves da Silva e a chefe da secretaria administrativa: Silvana de
Oliveira Borges. Pauta: 1)Informação sobre a participação do Seminário Nacional sobre a
Situação e Demandas dos Campi Fora das Sedes das Instituições Federais de Ensino; 2)Visita
ao CEM da equipe UFPR mais perto a acontecer dia 03 de julho; 3)Informação sobre mudanças
nas secretarias de cursos; 4)Informação e discussão sobre Proposta Revisão dos Projetos
Pedagógicos dos Campi Avançados para cursos com grande evasão; 5)Visita do MEC
(adequações físicas necessárias);6)Carga Horária profs/distribuição disciplinas; 7)Assuntos
diversos. O diretor iniciou a reunião agradecendo a presença de todos e reforçando a solicitação
de apoio durante a gestão que se inicia. Também solicitou compreensão, uma vez que esta é a
primeira reunião a ser conduzida por ele. A seguir passou a palavra ao Prof. Alexandre Lopes,
pois este é que abordou o 1º item da pauta: Informação sobre a participação do Seminário
Nacional sobre a Situação e Demandas dos Campi Fora das Sedes das Instituições Federais de
Ensino. Este falou que participou do Forcampi em Brasília, onde constatou a dificuldade
enfrentada por grande parte dos campi instalados no país. O Seminário foi presidido pelo
deputado federal Aliel Machado (PSB), este foi o Seminário sobre a Situação e Demandas dos
Campus fora das Sedes das Instituições Federais de Ensino. O tema reuniu representantes do
Ministério da Educação (MEC), o Sr. Pedro Baroni, que é Diretor do Ensino Superior do MEC
e de instituições federais de todo o país e foi coordenado pelo deputado Pedro Uczai (PT-RS).
Para o Prof. Alexandre ficou claro que não há recursos, pois a EC95 inviabiliza investimentos
e que o MEC fará uma racionalização dos campi, mas que a preocupação deve ficar àqueles
onde não há alunos que justifiquem os gastos e neste ponto está de certa forma em situação um
pouco mais confortável. Ressaltou que o Prof. Helton, diretor do DACA, participou e
confirmou que o novo prédio do CEM será construído. E ainda falou da importância em
estabelecermos contatos políticos, inclusive municipais, apresentando projetos de interesse
regional e que chamem a atenção de forma positiva para o CEM. Já no segundo dia de encontro,
a abordagem se deu sobre o Plano Nacional de Educação, onde foi informado que das 20 metas
a serem atingidas, apenas 1 delas foi alcançada: formação de doutores. Que as dificuldades
serão imensas, uma vez que a EC95 não será flexibilizada a fim de garantir investimentos na
educação. Continuando a reunião, o diretor abordou o item 2º da pauta: Visita ao CEM da
equipe UFPR mais perto a acontecer dia 03 de julho. A Profª. Luciane Panke fará uma visita
ao Campus Pontal do Paraná, a fim de tratar da campanha “UFPR Mais Perto”, onde serão
realizadas oficinas e conversas com a direção, com as coordenações e os demais servidores,
afim de instruir as melhores práticas sobre entrevistas e divulgação de ações dos campi da
Universidade. A partir dessa visita um material publicitário será desenvolvido, a fim de
promover a divulgação dos diversos cursos ofertados em Pontal do Paraná e promover maior
proximidade com a comunidade local. Dando continuidade, o diretor abordou o 3º item da
pauta: Informação sobre mudanças nas secretarias de cursos. Informou que a homologação de
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ponto das servidoras Cláudia e Joyce ficarão a cargo da Silvana borges e dos servidores
Conrado e Alexandre serão de responsabilidade do chefe da TI, Wendell de Souza. Que os
terceirizados Ariane, Matheus e Oyl ficarão sob a coordenação do Sr. Ademar Gonçalves. Que
as horas não trabalhadas e não compensadas até o último dia do mês subsequente deverão ser
descontadas, com abertura de processo no SEI. O diretor informou ainda que o atendimento na
secretaria deverá ser feito a todos os alunos, independentemente se o aluno é do curso do
secretário, a não nos casos mais específicos e que demandem acesso ao sistema próprio.
Informou também que a Silvana ficará alguns dias em Mirassol e outros em Pontal, com
calendário a ser divulgado. Quanto ao 4º item: Informação e discussão sobre Proposta Revisão
dos Projetos Pedagógicos dos Campi Avançados para cursos com grande evasão, o diretor
informou que tem havido uma análise por parte do MEC para os cursos com baixa procura no
vestibular ou com grande evasão, com necessidade de modificações, ou mesmo extinção de
alguns ofertados no Brasil. Que no CEM a primeira análise será quanto ao Curso de Ciências
Exatas. A Profª. Luciene questionou a situação do Curso de Engenharia de Aquicultura, pois
ouviu comentários que este também seria analisado, mas discorda do critério, uma vez que a
evasão do mesmo não é crescente. Talal a tranquilizou dizendo que o importante é apenas
pensar no aumento de procura, para evitar problemas no futuro. O diretor solicitou ainda grande
empenho dos Núcleos Docentes Estruturantes, que deverão acompanhar mais de perto a
situação de cada curso do CEM. A seguir o diretor abordou o 5º item: Visita do MEC
(adequações físicas necessárias). A coordenadora da Engenharia de Aquicultura falou da
preocupação quanto a visita dos avaliadores, uma vez que temos muitos problemas estruturas,
como falta de biblioteca adequada, acessibilidade com problemas nas rampas e corrimões, falta
de laboratórios, etc, o que poderá trazer notas baixas às engenharias. E continuando a reunião,
do diretor abordou o 6º item da pauta: Carga Horária profs/distribuição disciplinas. O diretor
informou que um levantamento está sendo realizado, a fim de garantir que todos os professores
possam estar com as cargas horárias mínimas solicitadas por resolução da UFPR. E que
também poderá buscar junto a APUFPR, formas de se negociar que a média anual da CH seja
considerada, e não a semestral. Salientou que esse levantamento é um alerta, para que todos
fiquem cientes das cobranças que podem vir a ocorrer e que se houver alguma penalização ou
responsabilização, todos deverão estar conscientes disso. Destacou que disciplinas foram
ofertadas para professores que estavam abaixo da carga horária mínima, mas que houve recusa
por parte de alguns. E para finalizar, abordou o último item da pauta: Assuntos diversos. Falou
que continua a expectativa quanto a transformação do CEM em setor e que esta é uma decisão
de plenária e que não deve ser modificada. Que se pensar em alguma ideia diferente, esta
proposta deverá partir da Administração Central, e não partir do CEM. E por último, solicitou
que se registrasse um elogio aos responsáveis pela CENTRAN, Lafaete e Marcelo, que se
dedicaram para reestabelecer o abastecimento da frota do CEM, após o término da paralisação
dos caminhoneiros, tendo inclusive trabalhado no final de semana para buscar combustível em
Matinhos, pois aqui em Pontal do Paraná ainda não havia posto fazendo atendimento. E nada
mais havendo a tratar, o senhor vice-diretor deu por encerrada a reunião, da qual eu, Silvana
de Oliveira Borges, lavrei a presente ata.
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