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Aos trinta dias do mês de abril de dois mil e vinte, às quize horas, através do ambiente 
virtual TEAMS, realizou-se reunião dos docentes do Curso Engenharia em Aquicultura 
da UFPR, com a presença do coordenador José Guilherme Bersano Filho, Vice-
coordenador: Fabiano Bendhack, docentes: Alexandre Sachsida Garcia,  Ubirata 
Assis, Carlos Eduardo Belz, Luciene Correa Lima, Francisco Lagreze, Luiz Mafra e 
Rodolfo Petersen, Érica G. Vidal. Pauta – 1- Comitê de Pesquisa – Foi aprovada a 
indicação do prof. Luiz L. Mafra para compor o comitê de pesquisa do campus. 2 – 
Atividades Formativas Remotas – Após aprovação do colegiado das atividades 
formativas remotas, a coordenação em conjunto com o núcleo especifico de docentes 
da aquicultura, com a secretaria do curso e a equipe de TI(em reunião anterior) 
construiu os parâmetros iniciais para a oferta do  primeiro período dos estudos 
dirigidos a distância(EDD). O qual será avaliado posteriormente para ajustes se 
necessário. Definições: A) Periodicidade: cadastro será quinzenal. B) Adesão: será 
voluntária e destinada aos docentes do núcleo especifico da aquicultura e docentes 
que ministram disciplinas neste semestre para o curso. C) Público alvo: alunos do 
curso e se houverem outros interessados a critério do professor ministrante. O qual 
também definirá a inclusão ou não de requisitos e limite de inscritos. D)Pré-cadastro 
de interessados: Haverá uma reunião com a equipe de TI para definir a melhor forma 
de realizar esse cadastro. E) Oferta e operacionalização: A Secretaria de Curso com 
apoio da Equipe de TI do CEM atualizará o site do Curso com um cronograma das 
atividades cadastradas. Estarão disponíveis informações para os alunos acessarem o 
TEAMS e e-mail do técnico de suporte para esta plataforma. Será aberta uma equipe 
na Plataforma TEAMS com todos os alunos do curso e professores que aderirem. A 
equipe TI dará apoio preferencialmente a plataforma digital institucional "Teams". 
Caso alguns professores precisem ou pretendam utilizar outras plataformas, terão que 
entrar em contato diretamente com a equipe de TI do CEM para avaliarem a viabilidade 
da utilização das mesmas. F) Certificação e creditação: Cada atividade contabilizará 
um certificado de 2 horas. Ao final o professor envia o nome e GRR dos alunos que 
participaram para a secretaria, a qual emite declaração de participação. Quando o 
aluno for requerer sua atividade formativa, submete para avaliação da Comissão 
Avaliadora de Atividades Formativas.  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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