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ATA REUNIÃO, ANO 2018, DO COLEGIADO DO CURSO DE ENGENHARIA EM 
AQUICULTURA DO CENTRO DE ESTUDOS DO MAR DA UFPR 
 
Aos vinte e quatro dias do mês de outubro de dois mil e dezoito, às catorze horas, no prédio 
do balneário Mirassol, realizou-se reunião do colegiado do Curso Engenharia em 
Aquicultura da UFPR, com a presença da Coordenadora Luciene Correa Lima, Vice-
coordenador: Francisco Jose Lagreze Squella, dos representantes docentes: Rodolfo Luis 
Petersen, Elizabete Yukiko Nakanishi Bavastri, Ubiratan Assis T. da Silva, José G. Bersano 
Filho e Fabiano Bendhack, dos representantes discentes Ivana de Oliveira Santos e Giovani 
Enrrique Coradassi Buff. Pauta:  1) Tecnólogo conclusão TCC -  Cláudio Mikulin: O 
orientador, prof Lagreze, relata que apesar de algumas ausências do aluno, o trabalho está 
prosseguindo e deverá ser concluído. Cláudio ainda precisa entregar a documentação das 
Atvidades Formativas. Jácomo Marson: O orientador, prof. Ubiratã, relata que o aluno tem 
se dedicado bastante ao trabalho de conclusão, porém estão com dificuldades biológicas 
para desenvolver o trabalho. Diante disto, o orientador elaborou outros planos caso o 
problema persista. Foi comunicado aos orientadores que o prazo final para a defesa é a 
última semana de novembro, portanto, devem acelerar o fechamento dos trabalhos dentro 
do prazo regulamentar.  2) Laboratório Didático Mirassol – Com o fim da licença e retorno 
da técnica Waleska Dembiski, neste momento, o laboratório didático está sendo atendido 
por duas técnicas. Porém atualmente existem laboratórios sem nenhum técnico, assim 
sugere-se o remanejamento da técnica Waleska para o auxílio no laboratório do prof. 
Fabiano. Condicionado o seu retorno ao laboratório didático, assim que a outra técnica de 
laboratório, Silvana Doin, se aposentar (previsão para Abril de 2019.  3) Calendário 
Aquicultura 1ºsem/2019 — A coordenação fez consulta em interessados em ofertar 
disciplinas optativas para o primeiro semestre de 2019 no contra turno do curso, lembrando 
que, quando acontecer, deveremos dar ciência, por escrito, à PROGRAD. Não houve 
manifestações. O professor Ubiratã solicitou a adição curricular de disciplina optativa do 
curso de engenharia civil do CEM, Recursos Gráficos Tridimensionais, para oferta no 
primeiro semestre de 2019. Após consulta à PROGRAD, não será possível a oferta pelo 
curso no semestre requerido. Assim, caso o professor queira ofertar nos semestres 
posteriores deverá fazer um novo pedido com a ficha 1 da disciplina para a apreciação 
deste Colegiado e posterior abertura de processo. Foi sugerida a criação de duas 
disciplinas optativas que abrangessem diversas temáticas: Tópicos Especiais I, 72 horas e 
Tópicos Especiais II, 36 horas. 4) Resultado da avaliação de disciplinas -  A 
coordenadora comunica que já está disponível o resultado das avalições de disciplinas do 
curso. Reforça a importância da análise pelos docentes para a melhora continua do curso.  
O prof. Fabiano salientou a sua satisfação com o resultado positivo dessas avaliações. 5) 
Programa de Orientação Acadêmica (POA):  A coordenação relata a importância das 
atualizações das tutorias na plataforma digital para a organização, andamento e 
sistematização dos dados do POA. Esta plataforma está hospedada no site do CEM na aba 
“serviços”. Com a licença do prof. Luiz  Mafra os seus tutorados serão acompanhados pelo 
professor que assumiu seus encargos didáticos, prof. Lagreze. Porém com o retorno do 
prof. Carlos Belz, poderá haver um acerto para que este assuma estes alunos ou parte 
deles. 6)STEA 2018: O Centro Acadêmico teve dificuldades na aquisição de passagens 
aos palestrantes previamente contatados. Assim seu presidente solicita ajuda com outros 
possíveis palestrantes e está aberto a novas sugestões. Vários nomes surgiram e na 
própria reunião foram enviados convites. A professora Elizabete se propôs, caso exista 
necessidade, em ministrar uma palestra. O prof. Fabiano se propôs a fazer a abertura do 
STEA com a divulgação dos satisfatórios dados obtidos dos egressos, vestibular e 
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avaliações de disciplinas.  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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