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Aos vinte e quatro dias do mês de junho de dois mil e vinte, às quinze 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: Luciana 

Casacio, Alexandre Sachsida Garcia,  Amanara P. de Sousa  e Rodolfo Petersen, 

Carlos Rossigali representantes discentes: Matheus Eduardo F. Nadolny. Pauta 

única – Impactos da Proposta de migração do Curso de Oceanografia para o 

Setor de Ciências da Terra (SCT) e formação do futuro Departamento de 

Oceanografia: Um grupo de 19 professores, denominado Movimento Oceanografia 

Viva, assinou uma carta de intenções direcionada ao SCT (Setor de Ciências da 

Terra)  para a possibilidade de vinculação novamente do curso de Oceanografia a 

este Setor. Devido à grande repercussão dessa carta e os impactos dessa migração 

ao curso de Engenharia em Aquicultura, a coordenação reuniu-se neste colegiado.  

Anteriormente a esta reunião, existiram, com a mesma pauta, uma com o núcleo 

especifico de docentes do curso e outra com o Centro Acadêmico do curso.  Assim 

numa breve compilação de possíveis impactos da migração foram levantados os 

principais a serem considerados: 1- Déficit de docentes para oferta de disciplinas no 

Curso de Engenharia de Aquicultura que atualmente são ofertadas pelos docentes 

signatários; 2- Preenchimento da carga horária mínima dos docentes vinculados ao 

curso de Engenharia em Aquicultura que atualmente também lecionam no curso de 

Oceanografia; 3- Perda de vagas de docentes lotados atualmente no Campus Pontal 

do Paraná; 4- Gestão dificultada de servidores e funcionários, de manutenção da 

estrutura, de decisões em investimentos futuros e da administração do espaço físico 

pela proposta de dupla sede para o Curso de Oceanografia; 5- Perda do 

investimento na expansão do Campus; 6- Perda da função da descentralização dos 

Campi como estratégia de desenvolvimento regional do Litoral. Apesar dos impactos 

listados, este Colegiado se sensibiliza e compreende a manifestação de insatisfação 

dos colegas signatários, pois todo profissional tem o direito de buscar melhores 
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condições de trabalho e almejar o crescimento de seu curso, pensando sobretudo 

em melhorar a qualidade do ensino para os alunos. Entretanto, entendeu-se que o 

momento para tal manifestação não foi apropriado devido ao trágico momento que 

estamos atravessando em função da Pandemia da doença Covid-19, além disso, a 

forma como essa ação foi conduzida não foi adequada, pois a relevância do assunto 

mereceria uma ampla discussão entre a comunidade do Campus e o processo 

deveria ter se desenvolvido através de consultas formais. Os membros do colegiado 

manifestaram-se muito preocupados com os impactos previstos que a migração do 

Curso de Oceanografia pode causar não só no ao curso de Engenharia em 

Aquicultura, mas também a todo Campus Pontal do Paraná Centro de Estudos do 

Mar e reafirmaram a necessidade de haver a contrapartida para os impactos listados, 

caso a migração seja inevitável. 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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