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UFPR 
 
Aos dezessete dias do mês de maio de dois mil e dezessete, às dezesseis horas, no 
prédio do balneário Mirassol, realizou-se reunião do colegiado do Curso Engenharia 
em Aquicultura e Tecnologia em Aquicultura da UFPR, com a presença do 
Coordenador Carlos Eduardo Belz, Vice-coordenador: Ubiratã Assis Teixeira da Silva, 
dos representantes docentes: Alexandre Sachsida Garcia, Luciene Correa Lima, 
Fabiano Bendhack (convidado), e do representante discente Renan Perez Macedo. 
DELIBERAÇÕES: 1 – Ajuste Curricular – Os seguintes itens foram aceitos, por 
unanimidade, para um ajuste curricular do curso: 1.1- Anexo com normas para 
elaboração de TCC. Nele constam propostas de novas modalidades de TCC. As 
normas de formatação destes serão elaboradas, até o final da gestão atual. 1.2 -
Transformação da disciplina TCC em duas disciplinas TCC1 e TCC2, conformes 
fichas1, anexas. 1.3. Nova periodização, conforme anexo. 1.4 Correção do total de 
horas no texto das Atividades Formativas, conforme anexo. 1.5 Normas para o 
Programa de Orientação ao Estudante (Tutoria), anexo. 2 – Bibliografia das 
disciplinas– Será realizada uma readequação das bibliografias básicas (três, 
preferencialmente em português) e complementares (cinco, podendo ser inglês e em 
formato digital PDF), conforme o acervo disponível na biblioteca e novas aquisições 
que deverão ocorrer com o novo edital do FDA. Desta readequação será elaborado 
um anexo que será incorporado ao PPC.  3 – Comunicação resultado eleição 
coordenação - Sendo o seguinte o resultado da eleição: do universo de votantes 52 
(cinquenta e dois) professores; 03 (três técnicos administrativos) e 61 (sessenta e um) 
alunos. Votaram: 19 (dezenove) professores; 02(dois) servidores técnicos, sendo para 
esse grupo apurado todos votos como válidos, e 35 (trinta e cinco) alunos, sendo todos 
votos válidos. Foram proclamados eleitos o Profª. Drª. Luciene Correa Lima, como 
coordenadora e o Prof. Dr Francisco Jose Lagreze Squella, para vice-coordenador, 
por meio de um coeficiente ponderado de 44,58 quarenta e quatro virgula cinquenta e 
oito). 4 - Feira de Profissões – Ocorrerá entre os dias 24 e 27/08/17 e é preciso 
conceber diferentes formas de divulgação do curso. 5 - Falta de professores para 2º 
Semestre/17– Foi relatado ao colegiado a falta de professores para ministrarem as 
disciplinas CEM 106 - Física I e CEM 108 – Física Experimental I. O Colegiado 
recomenda à coordenação levar essa demanda diretamente à PROGRAD. Não 
havendo mais nada a tratar, foi encerrada a reunião, onde eu, Cleiton Noga, Secretário 
do curso, lavrei a presente ata.   
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