
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 

SETOR DE CIÊNCIAS DA TERRA 

CENTRO DE ESTUDOS DO MAR 

Campus Pontal do Paraná 
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Aos vinte dias do mês de abril de dois mil e vinte, às dez horas, através do ambiente 

virtual TEAMS, realizou-se reunião do colegiado do Curso Engenharia em Aquicultura 

da UFPR, com a presença do coordenador José Guilherme Bersano Filho, Vice-

coordenador: Fabiano Bendhack, representantes docentes: Alexandre Sachsida 

Garcia,  Amanara P. de Sousa  e Rodolfo Petersen, Carlos Rossigali representantes 

discentes: Matheus Eduardo F. Nadolny e Jeones de Morais. Convidado: Prof. Carlos 

Belz.  Justificou ausência a Profª Luciana Casacio. Pauta 1 – Referendar ação ad 

referendum: Referendado a aprovação do Relatório de Projeto de Extensão: Escola 

Comunitária de Surf Fase II: INCENTIVO À PRÁTICA DE UMA VIDA SAUDÁVEL E 

TRANSMISSOR DE CONHECIMENTOS OCEANOGRÁFICOS – sob coordenação do 

Prof. Dr. Rodolfo Luiz Petersen. 2- Proposta de projeto de extensão – As reuniões 

correntes do comitê administrativo do campus estão comprometidas neste período, 

assim o prof. Carlos Belz solicita à aprovação do colegiado, em caráter excepcional, 

do seguinte projeto: Frederico Lange de Morretes - Uma Viagem Naturalística. A 

exposição será montada e permanecerá por um ano no MAE - Museu de Arqueologia 

e Etnologia da UFPR, em Paranaguá, PR. E neste local também serão realizadas as 

ações educativas do projeto. Projeto aprovado. 3 - Discussão da Minuta para 

atividades remotas em período especial  – O colegiado discutiu a viabilidade e os 

pontos principais pautados na proposta de período especial de atividades acadêmicas 

dos cursos de graduação da UFPR neste período de pandemia. O calendário estaria 

suspenso. E o período especial se iniciaria em 04/05/2020 até 13/06/2020 ou até o fim 

da suspensão do calendário acadêmico do ano letivo de 2020.  Durante o período 

especial, fica autorizada a substituição das atividades didáticas presenciais por 

atividades didáticas remotas.  A adesão é exclusiva do docente responsável pela 

turma de uma determinada disciplina. Obedecendo os seguintes critérios: I. plano de 

trabalho da disciplina no período especial. II. comprovação da concordância dos 

alunos nos termos definidos no plano de trabalho da disciplina. III- Especificação das 

formas de comunicação IV- Previsão dos procedimentos aos alunos que, 
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eventualmente, não puderam acompanhar as atividades didáticas no período especial. 

V- A validação das atividades didáticas e respectiva carga horária contendo: A) termo 

de solicitação, informando curso, disciplina, turma, docente, período de 

desenvolvimento e, ainda, atividades didáticas e carga horária a serem validadas; 

B)relato das atividades didáticas desenvolvidas no período especial, contendo, 

inclusive, uma análise comparativa entre o planejado e o executado; C) avaliação dos 

alunos sobre as atividades desenvolvidas. D) A validação das atividades didáticas e 

respectiva carga horária deverá em plenária departamental. Em consulta aos docentes 

que ministram disciplinas no primeiro semestre do curso e ao colegiado surgiram os 

seguintes pontos que deveriam ter uma melhor discussão: A falta de estrutura para 

uma oferta de qualidade do conteúdo na modalidade proposta. Proposição 

demasiadamente burocrática e com falta de tempo para planejamento e discussões e 

com grande risco de não ter resultados satisfatórios. Desequilíbrio nas mesmas 

condições de aprendizagem remotamente, afetando quem tem mais vulnerabilidade 

social. Falta de treinamento nas plataformas digitais dos docentes e discentes. 

Especificidade de cada disciplina com a adaptação/readequação dos planos de aulas. 

Falta de conhecimento do corpo discente mais aprofundado para poder discutir 

questões pedagógicas e implementar diferentes formas de ensinar. Como prevê a 

minuta, então a coordenação sugere que cada professor avalie e decida juntamente 

com os alunos de suas respectivas turmas, a possibilidade ou não da adesão das 

atividades remotas em período especial; respeitando o cumprimento dos conteúdos 

ministrados e a capacidade de operacionalização didática. Alguns professores 

inclusive já realizaram enquetes com os alunos matriculados em suas disciplinas e 

alguns se manifestaram dispostos, num primeiro momento, a adaptação dos seus 

planos de aula e elaboração de atividades remotas. 4- Proposta complementar de 

atividades remotas no período especial – Devido às dúvidas e perspectivas de 

alguns docentes a não adesão as atividades propostas na minuta, a coordenação 

construiu conjuntamente com o corpo docente e discente uma proposta complementar 

de atividades formativas remotas como medida adicional a minuta.  Assim a 

coordenação propõe ao colegiado a complementação do regulamento de atividades 
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formativas do curso.  Deverão ser adicionadas: atividades em educação a distância 

(EAD), conforme previsto na resolução CEPE70/04. A proposta foi aceita e aprovada 

por unanimidade. Outras propostas foram: Discentes: propõe que esse tempo seja 

utilizado com cursos a distância na área de informática como: Programas  do office 

365, Autocad e Sketchup. Docentes: Cursos de formação nas modalidades a 

distância. 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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