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ATA DA 3ª REUNIÃO DO COLEGIADO, ANO 2017, DO CURSO DE ENGENHARIA 
E TECNOLOGIA EM AQUICULTURA DO CENTRO DE ESTUDOS DO MAR DA 
UFPR 
 
 
Aos dezesseis dias do mês de agosto 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, José Guilherme Bersano 
Filho, Rodolfo Luis Petersen, Francisco Jose Lagreze Squella e do representante 
discente Renan Perez Macedo. DELIBERAÇÕES: 1 – Ajustes encaminhados para 
a PROGRAD– Foi comunicado aos membros o aceite de ajuste curricular, conforme 
portaria 153/PROGRAD, itens: 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 – Aprovação ajuste curricular bibliografias de 
disciplinas – Foi aprovada a readequação das bibliografias básicas e 
complementares do projeto pedagógico do curso, conforme o acervo disponível na 
biblioteca e as aquisições do edital do FDA. Desta readequação será elaborado um 
anexo que será incorporado ao PPC.  Com a perspectiva de recursos via PROPLAN 
para compra de livros este anexo poderá ser ajustado futuramente. 3 – Mudança de 
ementa de disciplina – O núcleo docente estruturante rejeitou a mudança na ementa 
da disciplina CEM 117 – Economia. Sugerindo ao professor responsável um ajuste no 
plano de aula. 4 - Feira de Profissões 2017 – Ocorrerá entre os dias 24 e 27/08/17. 
O Centro Acadêmico elaborou a listagem dos alunos e professores que irão participar.  
Também haverá a divulgação do curso nas escolas do município através do Centro 
Acadêmico. 5 - Fechamento final de gestão – Foi repassado ao colegiado o relatório 
final da gestão, conforme segue:  Foram realizados:  3 feiras de profissões, 2 FDA 
aprovados (compra de vidrarias e livros) 10 Colegiados, 3 NDE, representações em 
plenárias, setoriais, comitês administrativos entre outros. 5 – Afastamento saída Pós- 
DOC -   O professor Carlos Eduardo Belz comunica sua saída para realizar pós 
doutorado no museu de Malacologia da USP  no período de janeiro  a dezembro de 
2018. Seu encargo didático ficaria assim distribuído: Disciplinas de Malocologia I e II 
com o professor Francisco Lagreze. Disciplina; Biodiversidade e conservação com o 
professor Jose Guilherme Bersano. Disciplina Evolução na Oceanografia com o 
professor Ubiratã Assis. Aprovado por unanimidade. 5 – Questionamento 
aquisições. O prof. José Guilherme Bersano relata ao colegiado sobre as aquisições 
de equipamentos pelas Engenharias Ambiental e Civil e se haveria alguma parcela 
que contemplaria a Eng. Aquicultura. O coordenador relatou que participou das 
reuniões sobre o assunto, mas que dificilmente a aquicultura seria atendida. Pois estes 
recursos vieram para resolver processos anteriores destes outros dois cursos, os 
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quais estavam numa situação mais precária. Porém ficou de levar a demanda por uma 
fatia deste recurso para as próximas reuniões . 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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Ubiratã Assis Teixeira da Silva (DR)                      CLEITON JOSÉ S. R. NOGA 
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