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Ao priemeiro dia do mês de junho de dois mil e vinte, às quinze horas, através do 
ambiente virtual TEAMS, realizou-se reunião dos docentes do Curso Engenharia em 
Aquicultura da UFPR, com a presença do coordenador José Guilherme Bersano Filho, 
Vice-coordenador: Fabiano Bendhack, docentes: Alexandre Sachsida Garcia,  Ubirata 
Assis, Carlos Eduardo Belz,  Francisco Lagreze, e Rodolfo Petersen. Pauta única – 
Avaliação da primeira oferta de Estudos Dirigidos a Distância – Após a primeira 
rodada de atividades formativas remotas do curso foi discutido as repercussões, 
avaliações e melhorias que poderão ser realizadas para torná-las mais atraentes e 
funcionais. O núcleo especifico de docentes da aquicultura avaliou de forma positiva 
esses primeiros encontros com ofertas de conteúdo diversificado e de qualidade. As 
atividades nesta primeira fase seguiram de forma não padronizada, e as experiencias 
foram compartilhadas com os demais. Duas plataformas diferentes foram utilizadas 
nesta fase: Teams e Youtube. As atividades pela plataforma Teams tiveram maior 
interatividade com os participantes, porém um público menor que a atividade ofertada 
pelo youtube (talvez devido a liberdade do participante não se expor tanto). Após a 
primeira live de atividades, o canal da aquicultura no youtube, elaborado pelos profs. 
Carlos Belz e Lagreze, já está com mais de 300 inscritos em apenas uma semana de 
funcionamento. Mostrando um grande potencial de mídia para o curso. Duas 
atividades foram ofertadas no período da tarde e no meio da semana. Estas tiveram 
um público maior que a acontecida na manhã de sexta-feira. Alguns fizeram contato 
prévio com os inscritos apenas uma vez, outros duas e três ou mais vezes, assim 
lembrando e relembrando através de múltiplas mídias. Houve atividade que foi aberta 
na plataforma com certa antecedência para instruções e preparativos dos alunos. 
Tiveram atividades que não se aprofundaram num tema muito técnico, priorizando o 
momento de pandemia, o contato com o aluno e a familiarização com essa nova 
modalidade.  Ficou acordado que as próximas atividades seguirão o fluxo continuo, 
preferencialmente em datas espaçadas para o público não se diluir em várias 
atividades num curto espaço de tempo. Uma nova modalidade proposta será de mesa 
redonda, a qual será formatada pela coordenação do curso e repassada futuramente. 
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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