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Aos quinze dias do mês de abril de dois mil e dezenove, 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: Fabiano Bendhack, Rodolfo
Luis  Petersen,  José  Guilherme  Bersano  Filho,  Ubiratã  Assis  Teixeira  da  Silva  e  do
representante  discente  Fernando  Brandao  Bensi.  Pauta:  1)  Afastamento  Pós-doc: O
Professor Ubiratã Assis Teixeira da Silva encaminhou para apreciação do colegiado sua
solicitação de afastamento e documentação para realização de pós- doutorado nos EUA,
Texas.  O  período  solicitado  é  de  08  (oito)  meses,  compreendidos  de  01/07/2019  a
28/02/2020. Proposta aprovada 2) Evasão: Houve um levantamento da evasão ocorrida na
Eng. de Aquicultura do CEM nos últimos semestres: 
ANO SEMESTRE NÚMERO DE EVADIDOS
2018 1 04
2018 2 18
2019 1 06

Dentre algumas razões possívelmente responsáveis pelo quadro acima, foram levantadas
i) o uso de cursos com menor relação aluno/vaga como “tampolim” para ingresso em outras
Engenharias ii) dificuldade dos alunos em vencer disciplinas da área de exatas do nucleo
obrigatório do curso iii) falta de informação prévia do vestibulando sobre a grade curricular
do curso iv) falta de comprometimento geral do ingressante para com o curso. Diante do
exposto, o assunto deverá ser discutido na próxima reunião do NDE para a proposição de
ações afim de reduzir o percentual de evasões. 3) Alocação de tutorados 2019:  Alunos
ingressantes  em 2019 serão distribuídos aos tutores  que perderam tutorados devido a
evasão.  Assim que esteja disponível a nova distribuição, será informada aos interessados.
A Coordenação reforça a necessidade dos profs tutores em registrar as orientações aos
alunos com problemas, repassando as informações para a Coordenação a cada semestre
4)  Desentendimento  entre  alunos: Foi  repassado  ao  colegiado  um  breve  relato  da
reunião onde se discutiu  o  desentendimento entre os alunos  Hebron Carvalho,  Jeones
Tomaz  e  Carlos  Freitas.   Os  dois  primeiros  relatam  que  estão  sofrendo  constantes
provocações e ameaças do aluno Carlos e solicitam providências para o termino destas
atitudes. A outra parte estava ausente para relatar sua versão, apesar de chamada. Assim
a  coordenação  comunica  ao  colegiado  que  convocará  o  outro  envolvido  para  prestar
esclarecimentos. 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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