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Aos dez dias do mês de novembro de dois mil e vinte, através do ambiente virtual 
Teams, realizou-se reunião do colegiado do Curso Engenharia em Aquicultura da 
UFPR, com 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, representante 
discente: Matheus Eduardo F. Nadolny. Justificou sua ausência o prof.  Carlos 
Rossigali. Pauta 1 – Proposta Edital FDA 2020. O colegiado aprovou, por 
unanimidade, a proposta do Edital FDA - Demandas de Fluxo Programada 2020 (2.a 
Chamada), visando o suporte financeiro ao desenvolvimento, à implantação e à 
consolidação de Projetos de Ensino, Pesquisa e Extensão na UFPR, conforme a 
seguir. Título do Projeto: Melhoria das condições de ensino para as aulas práticas do 
Curso de Engenharia da Aquicultura do CPP – CEM. Coordenador da proposta: 
professor José Guilherme Bersano Filho (coordenador do curso de Engenharia de  
Aquicultura do Campus Pontal do Paraná). A proposta é para Múltiplos Usuários e  
Valor final será de R$39,702.60.  As aquisições dos bens solicitados possibilitarão que 
os professores que ministram aulas no Curso de Engenharia de Aquicultura, 
desenvolvam suas aulas práticas com um nível de qualidade bem mais elevado, 
permitindo aos alunos executarem as tarefas e não apenas serem expectadores de 
demonstrações conduzidas pelos professores. Deste modo espera-se que os alunos 
consigam absorver melhor os conteúdos ministrados e tenham portanto, maior 
aproveitamento e rendimento nas disciplinas, diminuído assim, o índice de evasão e 
de reprovação, o que resultará num impacto extremamente positivo para o nosso curso 
e para a UFPR como um todo.  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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