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EM AQUICULTURA DO CENTRO DE ESTUDOS DO MAR DA UFPR 
 
Aos seis dias do mês de dezembro de dois mil e dezessete, às catorze horas, no prédio 
do balneário Mirassol, realizou-se reunião do colegiado do Curso Engenharia em 
Aquicultura da UFPR, com a presença da Coordenadora Luciene Correa Lima, Vice-
coordenador: Francisco Jose Lagreze Squella, dos representantes docentes: Rodolfo 
Luis Petersen e Fabiano Bendhack, do representante discente Evelyn Zenira 
Rodrigues De Araujo (convidado). Justificaram suas ausências os docentes: Carlos 
Rossigali e Elizabeth Yukiko .Pauta 1) Finalização curricular: Jácomo Marson: está 
periodizado e apresentou justificativa de saúde. Deverá finalizar no primeiro semestre 
de 2018. Lucilene Martins e Claudio Mikulin não conseguirão finalizar neste semestre 
e já estão em processo de jubilamento. O colegiado solicita apresentação de 
justificativa por escrito para uma segunda prorrogação do prazo de finalização 
curricular. A qual será encaminhada para analise da PROGRAD para liberação ou não 
de matricula.  2) Propostas de novas disciplinas optativas: Aprovada a adição 
curricular da disciplina apresentada pela professora Elizabeth Yukiko: AQI 048 - 
Projetos de Engenharia de Pequeno Porte, com carga horária de 72 horas e demais 
informações na ficha 1.  3) Greve servidores técnicos e andamento do curso: Está 
havendo plantão nas terças e quartas-feiras e nenhuma atividade da secretaria do 
curso está pendente.  4) Calendário: Falta a definição dos professores para as 
disciplinas CEM100 - Calculo I e CEM101 - Álgebra Linear. 5) Comunicação 
atividades extra classe com alunos/ Divulgação permanente do curso.  Quando 
existirem viagens, seminários e outros eventos externos se recomenda a comunicação 
destes para a coordenação do curso para não haver a sobreposição de viagens ou 
outros empecilhos que dificultem o bom andamento do curso. A coordenação solicitou 
fotos e ideias para uma melhor divulgação do curso. Porém ainda não houve retorno, 
caso não haja, a coordenadora fará banners e outros materiais de divulgação com as 
informações de que dispõe.  6) Assuntos Comitês do CEM, representação e 
repasse de informações pertinentes ao COLEGIADO: A coordenação realizou, 
neste curto período de tempo, reuniões de apresentação da nova coordenação, NDE 
e Colegiados. Desta forma se considera que as informações estão sendo repassadas 
de forma satisfatória a toda comunidade do curso. Inclusive as atas de colegiado estão 
todas disponíveis no site do curso. 7) MEC - atualização e pendencias: A 
coordenação está fazendo um trabalho conjunto, em assuntos comuns, com as outras 
coordenações do CEM que também participarão avaliação do curso. A coordenadora 
alerta que mesmo com vários pedidos, ainda faltam professores encaminharem suas 
documentações para avaliação do curso pelo MEC.  8) Laboratório didático: Será 
afixada na porta do laboratório a agenda para o uso do mesmo. 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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