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ATA DA REUNIÃO, ANO 2018, DOS DOCENTES DO CURSO DE ENGENHARIA EM 
AQUICULTURA DO CENTRO DE ESTUDOS DO MAR DA UFPR 
 
Aos dezesseis dias do mês de agosto de dois mil e dezoito, às treze horas, no prédio do 
balneário Mirassol, realizou-se reunião dos docentes 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, Érica Alves G. 
Vidal, Luiz Mafra. Prof Alexandre Garcia justificou ausência  O objetivo da reunião é dar 
maior transparência, consultar e comunicar as decisões tomadas em colegiados, NDE, 
plenárias e comitê administrativo do CEM, ao grupo de docentes da área específica do 
curso. Pauta: 1) Feira de Profissões 2018 / Vídeos profs/ Congressos 2018:  Feira de 
Profissões: A coordenação reforça aos docentes vinculados ao curso que visitem e 
colaborem na Feira de Profissões, de 23 a 26/08. Os palestrantes do curso serão a profª 
Luciene, dia 23/08 e prof.  Fabiano no 25/08. Cada curso será representado na feira por 
oito alunos/dia, e haverá vaga, no transporte do CEM,  para dois professores de cada curso. 
Vídeos: com intuito de divulgar o curso na feira de profissões e futuramente em outros 
meios, estão sendo produzidos vídeos de até 1:30 minutos com a participação de docentes, 
alunos e técnicos do curso. Aqueles que optarem que seus vídeos apenas sejam utilizados 
na atual Feira, deverão informar a coordenação. 2) Visita à Techint: A empresa convidou 
os docentes do CEM para uma roda de conversas com os seus funcionários. A coordenação 
repassa que devido a uma visita da Petrobrás, a empresa adiou esta visita, lembrando que 
será uma excelente oportunidade para divulgar a atividade AQUICULTURA, e o curso 
propriamente. 3) TCC Tecnologia e TCC Eng. Aquicultura (Carga Horária): A 
coordenação informou que dando prosseguimento ao item de pauta nº2 de reunião do NDE, 
de 29/09/16, a qual discutia a divisão da carga horária de TCC, o Colegiado referenda a 
seguinte distribuição de carga horária: Das 330 horas, haverá a divisão proporcional por 
todos que tiverem orientação concluída, na Tecnologia, no semestre. 4) Programa de 
Orientação Acadêmica - POA plataforma digital: 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. 5) Núcleo 
Docente Estruturante (MEC: Formulários, tarefas e pendências): Foi feito um breve 
relato do andamento dos levantamentos sugeridos na última reunião do NDE: O “formulário 
modelo” para elaboração do Planejamento Estratégico, foi apresentado pelo prof. Lagreze. 
Estruturado em 10 tópicos, os quais deverão ser apontados em ordem de prioridade pelos 
respondentes (professores e técnicos), haverá a possibilidade de incluir um novo tópico. A 
coordenação reforça a importância do preenchimento deste e de outros formulários, para 
gerar estatísticas que sejam úteis ao curso e demais instâncias da UFPR, bem como aos 
órgãos de sindicância e mesmo às avaliações do curso. 6)PPC da E. Aquicultura-
Periodização, ajustes: Foi informado a aprovação  de ajuste curricular pelo colegiado do 
curso, o qual aguardará as aprovações da plenária do CEM e da plenária Setorial,  para ser 
encaminhado à PROGRAD. O professor Fabiano solicitou uma nova periodização de suas 
disciplinas ao colegiado para equilibrar a carga horária semestral. Assim, em conformidade 
com prévias consultas e aprovação da PROGRAD, o colegiado sugeriu ao professor uma 
mudança temporária com outro docente. 7) Relato sobre reunião do Comitê Estratégico 
do CEM (ocorrida em 16/08 às 9h). A coordenação repassou os assuntos discutidos no 
comitê administrativo do CEM e que afetam o curso. 7.1 Carga horária - CH semestral de 
cada docente.  Docentes do curso reforçam que a especificidade da Eng. de Aquicultura 
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afeta diretamente a distribuição equilibrada, 8H/semestre, pretendida pela Direção, a todos 
os cursos. Isto porque, na Aquicultura a distribuição de CH deve ser compatível com as 
características  específicas do curso. Por exemplo,  a reprodução animal é definida pela 
estação do ano, portanto, as aulas, sobretudo as práticas, obedecem uma ordem lógica 
dentro do PPC. O prof. Bersano salienta que decisões de interesse comum devem ser 
discutidas nas plenárias do CEM e não apenas no Comitê Administrativo.  Reforça também 
a importância do regimento do CEM, o qual deve ser uma das bases legais para as tomadas 
de decisões da Direção. 7.2 Aulas práticas: As decisões sobre os cortes financeiros e 
logística de transporte, consequentemente, da programação de deslocamentos de pessoal 
da UFPR ainda não foram acertadas. Até o momento, estão garantidas as saídas dentro da 
microrregião de Pontal do Paraná, porém apenas para atividades de ensino.  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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