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ATA DA REUNIÃO, ANO 2018, DO COLEGIADO DO CURSO DE ENGENHARIA EM 
AQUICULTURA DO CENTRO DE ESTUDOS DO MAR DA UFPR 
 
Aos nove dias do mês de agosto de dois mil e dezoito, às treze horas, no prédio do balneário 
Mirassol, realizou-se reunião do colegiado do Curso Engenharia de Aquicultura e 
Tecnologia 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, José Guilherme Bersano Filho e Elisabete 
Yukiko Nakanishi Bavastri. Dos representantes discentes Ivana de Oliveira Santos e 
Giovanni Buff.  Pauta: 1). Visita Pró-Rreitoria de Assistência Estudantil PRAE - aluno 
bolsista: A PRAE, representada pelos servidores Sidney e Ariane se reuniram na data de 
07/08 com a coordenação para relatar a situação do aluno Aurélio Martins Júnior. Como o 
aluno é bolsista da PRAE e está com problemas graves de saúde, ele recebeu visita em 
casa. Assim, a  coordenação tomou ciência de que o aluno está matriculado em cinco 
disciplinas e deverá se ausentar das aulas.  Ele não poderia trancar o curso, pois perderia 
a bolsa, já que tem uma carga horária mínima a cumprir. 2) Situação estudante pendente 
do curso Tecnólogo Aquicultura: Cláudio Mikulin: Após a concessão de duas 
prorrogações de prazo para conclusão do curso, o aluno não conseguiu finalizar o curso.  
O aluno então procurou a PROGRAD, a qual, no mesmo processo que concedeu a 
prorrogação anterior (23075.184780/2017-10), anexou documentação fornecida pelo aluno 
e encaminhou ao curso para uma decisão. Nesta, ele solicita mais um semestre para 
conclusão do curso e justifica o porquê de não conclusão no semestre anterior.  O prof. 
Francisco Lagreze se propôs a continuar a orientação do aluno, porém este tem que 
procurar o orientador e seguir rigorosamente o planejamento elaborado por ele.  Desta 
forma o colegiado, de forma unânime, concede este semestre para finalização do curso.  3) 
Programa de Orientação Acadêmica POA: Tutores – Resultados Primeiro encontro 
oficial de I/2018 e Programa SICEM Alguns tutores presentes relataram suas 
experiências, após um primeiro encontro presencial com seus tutorados. A coordenação 
apresentou a plataforma digital para organização e sistematização dos dados do POA. Esta 
plataforma está hospedada no site do CEM na aba “serviços”. A  coordenação terá acesso 
a todos os tutores x tutorados vinculados ao curso e os tutores apenas aos seus tutorados.  
4) Congresso “Aquaciencia 18” em Natal, RN: Docentes presentes na reunião 
informaram a quantidade aproximada de trabalhos e alunos de seus laboratórios que 
deverão estar presentes no congresso, no próximo Setembro. A Coordenação solicita aos 
profs que, no decorrer do evento, flexibilizem as atividades para tais alunos.  5) UFPR mais 
perto:  No CEM, a direção é que está coordenando, diretamente com a Superintendência 
de Comunicação, SuCom, a confecção de material de divulgação dos cursos do CEM. A 
coordenação comunica que devido ao pouco prazo, alguns atropelos e formato padrao da 
SuCom para confeccção do material, não foi possível haver uma consulta ampla sobre o 
que deveria constar mais especificamente na divulgação. 6) Feira de profissões 2018, de 
23 a 26/08/18:  A coordenação reforça aos docentes vinculados ao curso que visitem a feira 
e colaborem na montagem de material , na escala de apoio aos alunos  e palestrantes 
(profa Luciene, dia 23/08 e prof Fabiano no 25/08).  O Colegiado recomenda que  a 
dispensa de frequência das aulas deve ser apenas  aos discentes que participarem 
ativamente do evento. 7) Semana Acadêmica STEA 2018: Ocorrerá na semana do SIEPE 
de 02 a 05/10/18 com enfoque na Tecnologia aplicada à aquicultura. O Centro Acadêmico 
já está em contato com possíveis palestrantes e está aberto a novas sugestões. 
 8) Carga horária de TCC para o curso deTecnologia: Dando prosseguimento ao item de 
pauta nº2 de reunião do NDE, de 29/09/16, a qual discutia a divisão da carga horária de 
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TCC.   O colegiado referenda a seguinte distribuição de carga horária: Das 330 horas, 
haverá a divisão proporcional por todos que tiverem orientação concluída no semestre. 9) 
Carga didática semestral: O professor Fabiano solicita uma nova periodização de suas 
disciplinas para equilibrar a carga horária semestral, porém para isso seria necessária uma 
reforma curricular. Assim, em conformidade com prévias consultas e aprovação da 
PROGRAD, o colegiado sugere ao professor uma mudança temporária com outro docente, 
enquanto não houver essa reforma. 10) Ajuste Curricular - Disciplinas Optativas e 
Obrigatória de Hidráulica: Foi aprovado o ajuste curricular, a seguir. 
Novas Optativas, conforme tabela: 

Código Disciplina Carga 
horaria(hs) 

Pré-requisito Docente 

AQI Ecologia de larvas de 
Invertebrados Marinhos com 
interesse para a aquicultura 

36 AQI005 Érica Vidal 

AQI Gestão Costeira  Não tem Daniel Hauer 

AQI Projetos de Engenharia de 
pequeno porte  

54 CEM113 
CEM117 
CEM130 

Elisabete 
Bavastri 

AQI Produção de Sementes de 
Bivalves 

72 AQI025 Francisco 
Lagreze 

     

Obrigatória:  AQI 028 – Hidráulica: será substituida pela seguinte disciplina, abaixo: 

Código Disciplina Carga 
horaria(hs) 

Pré-requisito Docente 

AQI Hidráulica 
aplicada para a 
Aquicultura 

72 Não tem A Definir 

 As fichas 1 das referidas disciplinas, dentro do padrão vigente, serão encaminhadas no 
processo de ajuste curricular. Não havendo mais nada a tratar, foi encerrada a reunião, 
onde eu, Cleiton Noga, Secretário do curso, lavrei a presente ata.  
  
                                                                                                                
              Luciene Correa Lima (DRª)                                 Cleiton Noga  
                  Coordenadora do Curso                                   Secretário do Curso 
               Engenharia em  Aquicultura                         Engenharia em  Aquicultura                                                                                   
  


