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ATA DA 6ª REUNIÃO, ANO 2017, DO COLEGIADO DO CURSO DE ENGENHARIA 
EM AQUICULTURA DO CENTRO DE ESTUDOS DO MAR DA UFPR 
 
Aos dezessete dias do mês de outubro de dois mil e dezessete, às catorze horas, no 
prédio do Baneário Mirassol, realizou-se reunião do Colegiado do Curso Engenharia 
em Aquicultura do CEM,UFPR, sob a presidência da Coordenadora Luciene Correa 
Lima, e estiveram presentes o Vice-coordenador Francisco Jose Lagreze Squella, os 
representantes docentes: José Guilherme Bersano Filho, Rodolfo Luis Petersen e 
Ubiratã Assis Teixeira da Silva (convidado), do representante discente Renan Perez 
Macedo. Justificaram suas ausências os docentes: Fabiano Bendhack, Alexandre 
Bernardino Lopes e Elizabete Yukiko Nakanishi Bavastri. 1 -  Comissões de 
Trabalho -  Foram formadas  as seguintes comissões de trabalho do curso, cujos 
mandatos deverão seguir as legislação pertinente de cada uma delas:  
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Carlos 
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O regulamento do POA do (Curso de Engenharia de Aquicultura/UFPR) foi passado 
aos membros  presentes, a fim de sanar dúvidas pontuais ao longo do texto. Os 
alunos serão  distribuídos entre os professores tutores vinculados ao curso de 
Aquicultura, no início de cada semestre . 2 – Técnicos de laboratório do curso:  A 
situação de cada técnico foi apresentada, ficando da seguinte forma:  

Técnico (a) Alocação ORIGINAL Situação ATUAL 

Alaércio Freitag Laboratório Camar Em exercício (com Ubiratan Silva) 

Paulo Soares Lab profs Érica e Bersano Filho Licença paternidade 

Daniele Conceição Labs profs Rodolfo e Luciene Licença doutorado 

Waleska Dembiski Labs profs Sachsida e Bendhack Licença mestrado 

Vanessa Bonilauri Labs prof. Mafra  Em exercício (com Mafra e 
Bersano Filho ) 

Fernanda Ishii Labs Hedda e Cesar Martins Em exercício (Hedda e César) 

Fernando Tesch  Transferido Ver aonde foi esta vaga 
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Prof Bersano informa que  tem o seguinte acordo com as chefias imediatas de Paulo 
Soares  e de Vanessa Boniulari: Cada um desses dois técnicos deve trabalhar 1 dia 
por semana em seu laboratório (Zooplancton). Para adequar ao regime de trabalho 
30h semanais e em decisão, junto aos seus profs responsáveis e a Coordenação 
anterior, a técnica Waleska foi destinada ao Laboratório de Ensino Aquicultura  de  
Mirassol, e deveria dividir o tempo e encargos neste Lab, com o técnico Paulo. 
Porem, nenhum dos dois técnicos está atualmente disponível e é preciso  ter alguem 
responsável pela organização e manutenção geral do Lab. de Ensino, conforme 
decidido em reuniões anteriores.3 - Laboratório didático (Lab. Ensino):  O técnico 
Paulo Soares deverá ficar como o responsável por este laboratório, enquanto a 
técnica Waleska estiver de licença para realizar o mestrado.  No retorno, a técnica 
Waleska  deverá compartilhar a atribuição, ou ainda, poderá será vista a 
possibilidade de um outro técnico ser alocado no Lab Ensino.  Além da chefia 
imediata dos técnicos, todos os demais envolvidos deverão participar dos 
encaminhamentos a respeito desse item. Hoje ninguem soube afirmar quem é a 
chefia imediata de Paulo Soares, se Erica Vidal ou Maurício Noernberg. A chefia 
imediata de Alaércio Freitag também ficou imprecisa nesta reunião 4 -MEC 
(Reconhecimento do Curso) – Será repassado aos docentes do curso o formulário 
II, planilha dos docentes (FEA) para o preenchimento individualizado. O formulário 
também deverá ser disponibilizado no google drive pelo prof. Ubiratã. O prazo final 
para o preenchimento será até o dia 03/11/17. Foi relembrado também  da 
importância do preenchimento do formulário próprio de avaliação  (CPA) da UFPR, 
com prazo final no dia 31/10/17. 5 - Calendário 1/2018 – Será finalizado e 
encaminhado para oferta de disciplinas até o dia 23/10/17.  6 - Disciplina de 
Cálculo II – Foi feita a leitura de documento enviado pelos alunos, via Centro 
Acadêmico, relatando as dificuldades na metodologia de ensino do professor Allyson 
Dutra, suas intransigências e fazendo  solicitação de sua substituição. O colegiado 
entende a preocupação dos alunos, porém o professor é oficialmente do quadro de 
docentes, tem autonomia em sala de aula e, em conversa com a coordenação, o 
mesmo não se dispôs a deixar a disciplina. 7 - Disciplinas Optativas – Professores 
deverão informar antecipadamente sobre quais novas disciplinas pretendem ofertar, 
trazendo a Ficha 1 na próxima reunião do Colegiado para discussão. 8 – Edital 
Programa FDA – A coordenação concorreu ao Edital FDA/2017 e foi contemplada 
com recurso de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), para realizar a compra de material 
complementar do Lab. de Ensino, porém alguns não estão em pregão e deverão ser 
imediatamente substituídos por outros que estejam, para o curso não perder os 
recursos financeiros.  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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