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ATA DA 2ª REUNIÃO, ANO 2015, DO COLEGIADO DO CURSO DE ENGENHARIA EM 
AQUICULTURA E TECNOLOGIA EM AQUICULTURA DO CENTRO DE ESTUDOS DO 
MAR DA UFPR 
 
Aos vinte e três dias do mês de setembro de dois mil e quinze, às dezessete 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, Francisco Jose Lagreze Squella, Alexandre Sachsida Garcia, Rodolfo Luis 
Petersen. DELIBERAÇÕES: 1 – Formação do novo colegiado dos curso de Engenharia 
e tecnologia - Aprovam-se os docentes:  Carlos Eduardo Belz, coordenador do curso, 
Ubiratã Assis Silva, vice-coordenador do curso, Rodolfo Petersen, Francisco Lagreze, 
Alexandre Saschida, Luciene Correa Lima e Fabiano Bendack. A representação dos alunos 
será decidida por seus pares e comunicada na próxima reunião  2 –  Formação do novo 
NDE dos curso de Engenharia e tecnologia - Aprovam-se os docentes:  Carlos Eduardo 
Belz, Ubiratã Assis Silva, Luiz Laureno Mafra e Talal Suleiman Mahmoud. 3 – Calendário de 
disciplinas do curso -  Alterações deverão passar por aprovação da coordenação, para não 
ocorrerem problemas como os ocorridos no primeiro semestre de 2015. Em seguida, o prof 
Carlos Eduardo Belz relatou a preocupação com a disciplina de estatística para o curso 
tecnólogo em aquicultura, já que o professor recém concursado ainda não havia sido 
efetivado. Foi decidido que se faria uma conversa com a direção do CEM para providências. 
Em seguida, o coordenador relatou o andamento das discussões sobre o calendário comum 
do CEM para 2016, comentando os avanços e as dificuldades. Discutiram as falhas no 
calendário, principalmente em função da greve. Foi comentada a necessidade de reposição 
das aulas de física e sobre as faltas do professor Allysson Gomes Dutra. A coordenação 
acompanhará os dois casos.  4 – Oferta de disciplinas condensadas para o curso de 
tecnólogo em aquicultura. Após discussão, foi aprovado que para 2016 todas as 
disciplinas seriam oferecidas no modelo condensado e que a partir de 2017 seriam 
estudadas outras possibilidades, dependo do número de alunos que ainda teriam que fazer 
as disciplinas. Estas outras possibilidades, como a integração dos cursos tecnólogo e de 
engenharia, seriam consultadas junto à Prograd. 5 – Construção do laboratório de uso 
comum da aquicultura - Todos ficaram cientes de que a obra está andando, mas em 
passos lentos e sem recursos.  Não havendo mais nada a tratar, foi encerrada a reunião, 
onde eu, Carlos Eduardo Belz, coordenador do curso, lavrei a presente ata.  
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