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ENGENHARIA  EM  AQUICULTURA  DO  CENTRO  DE  ESTUDOS  DO  MAR  DA
UFPR

Aos nove dias do mês de julho de dois mil e dezenove, às catorze horas, no prédio
do balneário Mirassol, realizou-se reunião mista do colegiado e do NDE do Curso
Engenharia em Aquicultura da UFPR, com a presença da Coordenadora Luciene
Correa  Lima,  Vice  coordenador,  Francisco  Jose  Lagreze  Squella,  dos
representantes  docentes:  Fabiano  Bendhack,  Rodolfo  Luis  Petersen,  Alexandre
Saschida  Garcia,  a  técnica  em  assuntos  educacionais:  Sânia  Barasuol  e  do
representante discente Fernando Brandao Bensi.  Pauta:  1) Mudança Tutoria:  O
aluno Vinicius Eduardo Goetz solicita mudança de tutoria por maior afinidade com
outro tutor. O novo tutor será do prof. Rodolfo Petersen, aprovado. 2)Enade: Após
reunião  conjunta  da  coordenação  do  curso  e  do  procurador  institucional  foram
analisadas as portarias do MEC que norteiam os cursos que serão avaliados em
2019.  Ficou decidido que o curso não participará do ENADE 2019, por falta de
compatibilidade entre  os  conhecimentos  específicos  das portarias,  as  quais  não
contemplam  nosso  PPC.  Não  seria  justo  submeter  os  alunos  a  conteúdos
aleatórios, pois não está prevista prova específica para a área de Aquicultura.  3)
Resultado de avaliação e relatório da visita do MEC: De uma nota de 1 a 5, o
curso foi  avaliado com nota 4. O colegiado propõe um filtro deste relatório com
ênfase as  deficiências  apontadas para  ações continuas de inovação e  melhoria
destes parâmetros. Um balanço das atividades do curso a cada semestre também
foi proposta.  4) Relato workshop CEM/Noruega:  O prof.  Fabiano fez um breve
relato  do workshop  ocorrido  em parceria  com o  NTNU(Norwegian  University  of
Science and Technology). O evento foi transmitido online, onde foram apresentados
os potenciais, estruturas físicas , projetos de cada instituição e possíveis parcerias
de intercambio,  capazes  de favorecer  nossa comunidade aquícola   5)  Reunião
Comitê  Administrativo(CAd)  CEM:  Um  dos  temas  abordados  no  CAd  foi  a
possibilidade da realização de uma versão da Feira de profissões da UFPR 2019 no
litoral  do Paraná. Os campi envolvidos seriam o Centro de Estudos do Mar e a
UFPR Litoral. A professora Lilian Medeiros está coordenando essa ação no CEM e
solicita dois profs voluntários de cada curso. O CAd também abordou a possível
mudança do calendário acadêmico de 18 para 15 semanas, o que será definido em
discussão com todos os cursos.  6) Equipamentos aquisição ou substituição:  A
direção do campus buscará junto à reitoria verbas para a aquisição ou manutenção
de equipamentos indispensáveis para o curso. Assim, solicita uma listagem destes
contemplando  justificativa  e  três  orçamentos.  O  prof.  Lagreze  receberá  essa
demanda até o dia 19/07/19 e encaminhará à Direção. 7) Disciplinas descobertas
para próximo semestre. A disciplina CEM117 – Economia, está sem definição de
professor para as aulas do segundo semestre 2019. O colegiado julga que, pela
ementa atual, os docentes vinculados ao curso não tem o conhecimento necessário
para assumir a disciplina. Uma proposta de mudança de ementa na disciplina para
se adequar ao perfil curso foi sugerida. Porém esse assunto foi discutido em 2017 e
o  NDE  recomendou  apenas  a  adequação  do  plano  de  ensino.De  todo  modo,
sugere-se uma consulta entre os profs. A fim de checar se há um perfil compatível
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com  a  referida  disciplina,  assim,  evitando  lacunas  no  calendário.  8)  Visita  de
representantes da Comunidade:  No dia 10/07/19 representantes da comunidade
local estarão visitando a unidade de Mirassol do CEM. A visita será coordenada
pela prof Luciene Lima e secretária Silvana Borges. Aqueles que puderem participar
e/ou recepcionar os vistantes em seus laboratórios estão convidados.  9) Semana
Acadêmica:  O Centro acadêmico (CA) sugeriu o período entre 26 a 30/08 para a
realização da semana acadêmica 2019. Com o tema: 10 anos de Aquicultura do
CEM. Aprovado. A Coordenação recomenda que o CA providencie o quanto antes o
projeto escrito e demais documentos requeridos à PRAE para apoio a eventos.  10)
Eleição nova Coordenaçãode Curso: As inscrições de chapas deverão ocorrer de
05 a 09/08,  na secretaria  administrativa do campus.  Processo para consulta  no
SEI:23075.040329/2019-53.  11)Remanejamento  de  disciplinas:  Alunos  do
GRR2015 solicitam mudanças em datas e horários de disciplinas optativas; como o
sistema já está aberto para matricula não será possível fazer alterações. 12) Evento
sobre Tecnologia e Inovação: Através do ex-aluno Rafael Dias Pinto, consultor do
SEBRAE, o prof. Fabiano Bendhack foi contemplado com duas inscrições gratuitas
para  o  evento  Conecta  SEBRAE,  em  Curitiba.  Os  participantes  serão  o  aluno
Fernando  Bensi  e  o  prof.  Carlos  Belz.  13)Comissão  disciplinar:  Após
desentendimento  entre  alunos  e  tentativas  frustradas  de  reunião  com uma  das
partes,  o  discente  Carlos  Freitas,  a  direção  do  CEM  nomeou  uma  comissão
disciplinar para apurar os fatos e dar os devidos encaminhamentos. A comissão é
composta pelos professores: Luciene Lima, Francisco Lagreze e Fabiano Bendhack.
14)Balanço 1o semestre 19:  A coordenadora fez um breve balanço das ações
ocorridas neste primeiro semestre e pediu aos participantes relato de pendências. O
prof. Alexandre informou que ainda aguarda a decisão da direção para o conserto
dos sopradores que foram levados para assistência técnica para orçamento.  15)
Oferta de disciplinas 2/2019:  O aluno Ivan Gavioli deverá concluir o currículo do
curso  no  próximo  semestre  de  2019,  porém  houve  conflito  de  horário  entre
disciplinas optativa e  obrigatória, assim não sendo possível a conclusão do curso.
Após  solicitação  do  aluno  e  apreciação  do  colegiado,  foi  proposta  a  oferta  da
disciplina AQI020 – Algicultura uma segunda vez no semestre, em datas e horário
diferenciado. O Colegiado aprova, desde que a PROGRAD aceite, conforme suas
normas  e  regulamentações.  Não  havendo  mais  nada  a  tratar,  foi  encerrada  a
reunião, onde eu, Cleiton José Silva Rodrigues Noga, secretário do curso, lavrei a
presente ata. 

__________________________
Luciene Correa Lima (DRª)

Coordenadora do Curso

_______________________
Cleiton Noga

Secretário do Curso
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