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ATA REUNIÃO, ANO 2019, DOS DOCENTES DO NÚCLEO ESPECIFICO DA 
ENGENHARIA DE AQUICULTURA DO CENTRO DE ESTUDOS DO MAR DA UFPR 
 
Aos  doze dias do mês de março de dois mil e dezenove, às onze horas, no prédio do 
balneário Mirassol, realizou-se reunião dos professores do núcleo específico do curso 
Engenharia de Aquicultura do Centro de Estudos do Mar da  UFPR, com a presença da 
Coordenadora Luciene Correa Lima, Vice-coordenador: Francisco Jose Lagreze Squella, 
dos representantes docentes: Rodolfo Luis Petersen, Carlos Eduardo Belz, Alexandre 
Sachsida Garcia, Érica Alves González Vidal, Ubiratan Assis T. da Silva, José G. Bersano 
Filho e Fabiano Bendhack.  Pauta:  1) Vagas ofertados pela Eng Aquicultura do CEM 
2019 -  Vestibular: 24 vagas  e destas 20 foram ocupadas e confirmadas o registro 
acadêmico.  Sisu- 9 vagas e destas 8  foram ocupadas e confirmadas o registro. 2) 
Equivalências e quebra de pré-requisito de disciplinas – Foram aprovadas as 
equivalências para o ex-aluno do curso Tecnólogo em Aquicultura, Jorge Freitas Mendes, 
conforme plano de equivalências aprovado anteriormente para os alunos que migraram da 
Tecnologia para Engenharia. A solicitação de quebra de pré-requisito na Disciplina CEM111 
– Química II para o aluno Giovanni Buff foi indeferida, já que não atendia às condições pré-
estabelecidas e divulgadas pelo professor responsável pela disciplina.  3)Visita do 
MEC/Apresentação do Pesquisador Institucional – Na Semana de Planejamento 2019 
do CEM, houve a palestra com o atual pesquisador institucional, sr. Edmar Macedo, com 
orientações sobre os procedimentos de preparação para o reconhecimento dos cursos de 
Graduação pelo MEC. Na oportunidade, o prof. Lagreze repassou ao pesquisador 
institucional o projeto pedagógico do nosso curso para uma prévia avaliação, sobretudo das 
últimas adequaçõesi.  Também foi informado ao grupo que, para a Eng Aquicultura ainda 
não está definida a data para a visita in loco dos avaliadores do MEC. 4) Estágio – Desde 
o início de 2019 a COAFE - Unidade de Estágios da PROGRAD implementou um novo 
sistema para efetivação de estágios na UFPR, conforme o PROCESSO SEI 
23075010662/2019-38. A novidade é que todos os estágios serão tramitados via SEI, 
eliminando os processos físicos.  Mais informações estão disponíveis em: 
http://www.prograd.ufpr.br/portal/coafe/ue. 5) Pauta permanente sobre estrutura física 
das instalações em Mirassol – As diversas dificuldades para a manutenção de 
equipamentos e implantação de estrutura física para o funcionamento do curso tem se 
tornado mais evidentes e preocupantes. Assim o grupo de professores concorda que deve 
existir uma pauta permanente no âmbito do Colegiado sobre a infraestrutura utilizada pelo 
curso. 6) Técnicos de laboratório – Foi atualizada a situação dos técnicos vinculados ao 
curso.  

Servidor  Alocado Situação 

Alaércio Freitag  CAMAR Iminência de aposentadoria 

Fernada Ishi Lab. 
microbiologia 
(Hedda) 

Em exercício, porém deve solicitar licença 
maternidade em breve 

Daniele Conceição Labs. Genetica 
(Rodolfo) e Lab 
SanAqui(Luciene) 

Em licença para escrever tese. Solicitou 
redução de carga horária/ redução de salário, 
porém foi inicialmente negada pela direção. 
 

Paulo Soares Lab. Cefalópodes 
(Érica) 

Em exercício 

Waleska Dembiski Lab. Didático em 
Mirassol 

Em Exercício. Solicitou redução de carga 
horária, porém foi inicialmente negado pela 
direção. 

http://www.prograd.ufpr.br/portal/coafe/ue
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Vanessa Coquemala Lab. Microalgas 
(Mafra) 

Em exercício 

Silvana Doin Lab. Didático 
(Mirassol) 

Em Exercício. 

7) Saídas para qualificação docente – Foi conversado sobre as saídas para qualificação 
dos docentes do núcleo especifico da aquicultura. O CEM tem duas vagas para professores 
substitutos destinadas a suprir as saídas dos professores titulares do centro, neste 
momento essas vagas estão ocupadas. Assim o grupo sugere a alternativa de um banco 
de horas, quando não houver a possibilidade de utilização destas vagas. O professor 
Ubiratã comunicou que deverá solicitar saída para pós-doutorado e no próximo colegiado 
apresentará a proposta de distribuição de seu encargo didático. 8) Monitoria – O prof. 
Fabiano solicitou esclarecimento da não aprovação de sua solicitação de vaga para 
monitoria. A coordenação informou que houve um equívoco e o proponente deveria 
informar à coordenação que havia um processo aberto solicitando monitoria.  Foi prometida 
uma consulta a UFPR sobre o problema. Também foi sugerida a abertura de um 
voluntariado acadêmico para o aluno  9) Depósito de Inservíveis – o prof. Carlos Belz 
registra o seu descontentamento com o abandono de materiais no final do corredor em 
Mirassol. O prof. Alexandre também comunicou que o local destinado às bombas de água 
e ar está sendo utilizado como depósito. 10) Disciplinas sem professores – As disciplinas 
Cálculo I e Álgebra Linear serão ministradas pela professora Eliane, substituta da profª. 
Elisangela. As disciplinas Expressão Numérica e Mecânica dos Solos serão ministradas 
pelo prof. Fernando Arns, substituto da profª. Cintia. A disciplina Computação será 
ministrada pelo prof. Guilherme Franz.  11) POA – A coordenação relembra aos professores 
que ainda não fizeram o cadastro das informações sobre a tutoria na plataforma digital na 
aba “serviços” da página do CEM , deverão fazer para que possamos fazer uma avaliação 
coletiva. 12) Disciplina Carcinocultura II – Professor Ubiratã comunica que houve um 
acordo com os alunos e o prof. Thiago Serafini (docente que ministra a disciplina Gestão e 
Organização que vem em sequência da grade de horários ) para um rearranjo de horário, 
a fim de tornar as aulas, sobretudo práticas, mais proveitosas e adequadas aos estudantes. 
13) Visita Mirassol – Na próxima sexta-feira está programada uma visita dos calouros da 
unidade de Pontal do Sul à Unidade Mirassol. A coordenadora salienta que quem tiver 
disponibilidade apresente aos visitantes os laboratórios e as atividades desenvolvidas. 14) 
Avaliação coordenação do curso – Está disponível online para professores, alunos, 
técnicos e colaboradores terceirizados a avaliação da coordenação do curso nos seus 18 
meses de atuação. 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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