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ATA DA 1ª REUNIÃO, ANO 2015, DO COLEGIADO DO CURSO DE ENGENHARIA EM 
AQUICULTURA DO CENTRO DE ESTUDOS DO MAR DA UFPR 
 
Aos NOVE dias do mês de março de dois mil e quinze, às quinze horas no prédio do 
balneário Mirassol, realizou-se reunião do Colegiado do Curso Engenharia em Aquicultura 
da UFPR, com a presença do Coordenador, Rodolfo Luis Petersen, Vice-Coordenador, 
Alexandre Sachsida Garcia, dos representantes docentes, Luciene Correa Lima,   Carlos 
Eduardo Belz, Ubiratã Assis Teixeira da Silva, representantes discentes, Jackelenn Klallana 
Gasparetto Da Luz Procikievicz, Luis Augusto Vidal e do secretário, Cleiton José Silva 
Rodrigues Noga. DELIBERAÇÕES: 1 – Aprovação de Equivalências -   Aprovam-se as 
equivalências dos alunos migrantes de tecnologia para engenharia em aquicultura e dos 
alunos que concluíram o curso de tecnologia e prestaram vestibular para engenharia em 
aquicultura. O quadro de equivalências consta  no processo 23075.048952/2014-40 e está 
em mural público para consulta aos alunos. Ressalta-se que o processo de migração 
aguarda os tramites burocráticos da PROGRAD.   2 – Falta de professor na Engenharia: A 
coordenação esclarece ao colegiado que não é apenas a engenharia em aquicultura que 
está com falta de docentes, mas todas engenharias do CEM. Isso ocorreu por: não haver 
aprovados em concurso, o período eleitoral e professor aprovado que não assumiu o 
exercício do cargo. A coordenação reintera que mesmo assim conseguiu a colaboração de 
três professores do curso de Ciências Exatas para ministrares disciplinas. Restando apenas 
duas disciplinas sem docentes, porém os mesmos estão prestes a serem contratados. 3 – 
Representante de turma: Foi aprovada a representação de um aluno por turma ingressa. 
Este será o elo entre discentes daquele ano e a coordenação. Os representantes serão 
oficializados no próximo colegiado e terão direito a um certificado que valerá como atividade 
formativa. 4 – Projeto Aquasurf: O projeto será reencaminhado para a próxima reunião com 
adequações e detalhamentos. 5 – Diversos: InterCEM-almoço – A coordenação solicitará 
que a saída do ônibus para almoço seja as  12h:15min. InterCEM-paradas - Alunos solicitam 
mais  paradas do ônibus InterCEM entre balneários. O colegiado orienta aos alunos repassar 
a demanda a CENTRAN/CEM. PEC-G – Será disponibilizada uma vaga. Restaurante 
Universitário – Está em processo para licitação.  Não havendo mais nada a tratar, foi 
encerrada a reunião, onde eu, Cleiton José Silva Rodrigues Noga, secretário do curso, lavrei 
a presente ata.  

 
                                                                                                        

____________________________              _________________________ 
RODOLFO LUIS PETERSEN (DR)                               CLEITON JOSÉ S. R. NOGA 

Coordenador do Curso                                     Secretário do Curso 

Tecnologia em  Aqüicultura                         Tecnologia em  Aqüicultura 

 
 


