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Aos vinte e sete dias do mês de setembro de dois mil e dezoito, às treze horas e quarenta 
e cinco minutos, no prédio da Unidade Mirassol, realizou-se uma reunião conjunta do 
Núcleo Docente  Estruturante e do Colegiado  do Curso Engenharia de Aquicultura da 
UFPR, com a presença da Coordenadora, Luciene Correa Lima, do Vice coordenador, 
Francisco Jose Lagreze Squella, dos representantes docentes: Fabiano Bendhack, 
Rodolfo Luis Petersen, José Guilherme Bersano Filho, Alexandre Garcia, Ubiratã Assis 
Teixeira da Silva e Elizabete Yukiko Nakanishi Bavastri. O Prof. Luiz Mafra justificou 
ausência. Pauta: 1) Discussão e elaboração do posicionamento da Aquicultura a 
respeito do parecer sobre a SETORIZAÇÃO do CEM:  A coordenadora repassou aos 
pares do curso a discussão que ocorreu, em 25/09/18, no Comitê Administrativo do CEM 
(CAd/CEM), sobre o parecer dos relatores do COUN acerca do processo: 
23075.052309/2013-30 (Criação do Setor Ciências do Mar). Neste parecer os relatores 
sugerem que o CEM se desvincule do Setor de Ciências da Terra para se tornar um 
Campus Avançado vinculado diretamente à reitoria. Diante da necessidade de uma 
reposta ao parecer, o CAd/CEM, então, sugeriu uma reunião específica de todas as 
Coordenações de Cursos do CEM, para debater e definir um posicionamento, o qual 
serviria de base para a reunião plenária que está pré-agendada para o dia 08/10/18. Após 
análise conjunta do documento (parecer), bem como de várias conjecturas e opiniões 
individuais de todos os participantes deste Colegiado e NDE, este grupo de docentes 
chegou à conclusão de que permanecem dúvidas demais, por falta de concretude e 
explicitamento de perdas e ganhos que poderiam embasar a formulação de uma decisão 
precisa em resposta à sugestão dos relatores do COUN.  Em outras palavras, o  grupo 
sente falta de informações precisas sobre aspectos financeiros, administrativos, encargos, 
adequação de tarefas e modos de operação e planejamento (dentre outros) que devem vir 
atrelados à nova condição do CEM, caso seja aceita.  O grupo, salienta, ainda, que para 
uma tomada de decisão bem pensada e madura é necessário um prazo maior do que o  
tão exíguo estimado 15/10/18. Assim, o grupo conclui que, no momento, não há como 
definir, com segurança e responsabilidade, quais as vantagens e desvantagens, perdas e 
ganhos em nos transformar em Campus Avançado subordinado à reitoria. O grupo sugere 
que se busque sanar as dúvidas colocadas  e que o parecer seja respondido dentro de 
um tempo compatível com as necessidades do CEM para tal resposta, visando que nossa 
decisão realmente redunde em benefícios concretos para o CEM. 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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