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No dia cinco de outubro do ano de dois mil e dezoito (05/10/2018), às nove 4 

horas (09h00) na sala A12 do CFM, sob a Presidência do Coordenador e 5 

Presidente deste Colegiado, Prof. Valdir Correia, reuniram-se os membros 6 

desta Coordenadoria. Compareceram os seguintes professores: Antonio Fetter, 7 

Pedro Pereira, Antonio Klein, Carla Bonetti, Marinez Scherer, Regina 8 

Rodrigues, Juliana Leonel, Jarbas Bonetti. Foram discutidos os seguintes 9 

assuntos: Assunto 1 - Aprovação de Projetos de Pesquisa e Extensão. 10 

Professor Valdir colocou em votação a aprovação do projeto de pesquisa, já 11 

aprovado pelo Professor Jarbas Bonetti - Interessado: Marinez Eymael 12 

Garcia Scherer - Título: Subsídios para avaliação da transferência da 13 

gestão das praias marítimas urbanas aos Municípios (201813669) Órgão 14 

Financiador: Secretaria do Patrimônio da União - SPU. Professor Valdir 15 

colocou também em votação os projetos de extensão, encaminhados pela 16 

Professora Regina por e-mail a todos previamente, sendo aprovados por 17 

unanimidade. Os projetos estão anexos a esta ata. Assunto 2 – Informes. 18 

Secretário Humberto informou sobre a realização do inventário e a necessidade 19 

de adentrar os espaços utilizados pela Oceanografia para verificação, além da 20 

necessidade de padronização dos procedimentos administrativos e solicitações 21 

junto à secretaria. Professora Regina informou da necessidade de indicação de 22 

mais uma pessoa, além dela mesma, para integrar a comissão de avaliação do 23 

PROBOLSAS. Esta indicação deve ser feita até meados de novembro, e a 24 

princípio seria a Professora Marinez. Professor Valdir informou aos presentes 25 

sobre a situação do espaço físico do CFM, alvo de relatório dos alunos que 26 

condena a estrutura e falta de manutenção. Colocou que algumas reuniões 27 

foram feitas entre reitoria, direção do CFM e representantes dos alunos, onde 28 

apenas o caso dos alunos do PPGECT estava sendo tratado. Informou também 29 

sobre a denúncia ao corpo de bombeiros, e uma possível interdição dos Blocos 30 

Modulados e realocação das salas de aula e salas administrativas para outros 31 

espaços. Professora Juliana informou que participou de uma das reuniões com 32 

Reitoria, Direção do CFM, representantes dos alunos, além dos coordenadores 33 

de graduação e de pós e chefes de departamento do CFM, sem nenhuma 34 

definição de solução até o momento. Professor Jarbas solicitou que constasse 35 

em ata que a Coordenadoria Especial solicite à direção a liberação do acesso 36 

secundário do Bloco D3, para que em caso de incêndio ou outra necessidade 37 

de evacuação da área não cause nenhum problema aos ocupantes do prédio. 38 

Professora Juliana solicitou que também constasse em ata qual é o 39 

posicionamento da Coordenadoria Especial em relação à situação para dar um 40 

retorno aos alunos da Oceanografia que a procuraram como Coordenadora de 41 

Curso. A posição da Coordenadoria Especial em relação ao assunto é a de 42 

aguardar o laudo do Corpo de Bombeiros e viabilizar as alterações necessárias 43 

visando à adequação das instalações para garantir seu funcionamento. 44 

Paralelamente, exigir da Administração Central a prioridade em relação às 45 

melhorias necessárias. Sem nada mais a tratar, a reunião encerrou-se às 10 46 

horas do dia 05 de outubro de 2018, e eu Humberto Roesler Martins, 47 

Assistente em Administração do Curso de Graduação e Coordenadoria 48 
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Especial de Oceanografia, lavrei à presente ata, lida e aprovada na reunião 49 

pelos presentes. 50 
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