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ATA DA REUNIÃO MISTA NDE E COLEGIADO  DO CURSO DE ENGENHARIA EM 
AQUICULTURA DO CENTRO DE ESTUDOS DO MAR DA UFPR 

 
Aos vinte  e dois dias do mês de outubro de dois mil e dezenove, às catorze horas, 
no prédio do balneário Mirassol, realizou-se reunião de apresentação da nova 
coordenação do Curso Engenharia em Aquicultura da UFPR, com a presença do 
coordenador José G. Bersano, Vice-coordenador: Fabiano Bendhack, dos 
representantes docentes: Alexandre Sachsida Garcia, Luiz L. Mafra, Francisco Jose 
Lagreze Squella, Luciana Casacio, Amanara P. de Sousa , Eduardo Bacalhau, 
Carlos Eduardo Rossigali, a chefe da coordenação acadêmica, Silvana O. Borges  e 
da representante discente Ana Karine Portella. Justificou sua ausência o docente: 
Rodolfo Petersen Pauta 1 -  Renovação do colegiado, NDE e Comissões de 
Trabalho -  Foram constituídas as novas comissões de trabalho do curso, conforme 
abaixo:  
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2  - Calendário de disciplinas – Foram realizados os últimos ajustes no calendário 
de disciplinas do primeiro semestre de 2020. A disciplina AQI023 - Cartografia 
permutou temporariamente de semestre no ano de 2020 com a CEM114 – 
Eletricidade. As disciplinas de Calculo I e Álgebra Linear deverão ser ministradas em 
conjunto com o curso de oceanografia na Unidade de Pontal do Sul, a prioridade 
nesta turma será dos calouros do curso. Para os veteranos será ofertada turma extra 
no segundo semestre. Estes poderão se matricular no primeiro semestre com as 
turmas ofertadas nas outras engenharias ou sobrando vagas com essa turma de 
aquicultura/oceanografia. 3 – Adição Curricular – Os alunos enviaram através da 
sua representante na reunião, Ana Karine, rol de disciplinas para serem incluídas 
numa adição curricular. A orientação é que devem procurar mais disciplinas na area 
da aquicultura e trazer  dados como carga horária, código da disciplina, período em 
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que é  ofertada e  curso de origem. O prof. Fabiano sugeriu para adição curricular a 
disciplina de Pré-Cálculo do curso de Ciências Exatas. Iniciou-se a discussão de 
uma futura reforma curricular, após várias sugestões e debates, os participantes 
sugerem para a futura reforma: uma nova periodização, inserção de pré-requisitos, 
interdisciplinaridade, mudanças de ementas, códigos exclusivos de disciplinas de 
exatas para o curso. Ideias para diminuir a evasão também foram sugeridas como:   
identificação de professores de disciplinas de exatas com o curso, mais saídas de 
campo, disciplinas específicas da aquicultura  no inicio do curso, condensar 
disciplinas de calculo e álgebra, verificar com os outros docentes a necessidade de 
qual conhecimento matemático em suas disciplinas.  4  - Situação aluna Patrizia 
Tempesta – Devido a problemas pessoais, a aluna solicita à dispensa de frequência 
em disciplinas e de algumas avaliações. As normas da UFPR não preveem dispensa 
de frequência e avaliação  nas situações mencionadas pela aluna. O colegiado 
propõe à aluna montar um planejamento acadêmico  com orientação do seu tutor, 
coordenação e secretaria de curso.  5  - Solicitação aluno Florêncio: O discente 
Florêncio solicita retificação da ata anterior e reanalise da proposta encaminhada à 
coordenação. O colegiado propõe novamente ao aluno procurar um orientador para 
estudo da viabilidade do projeto. O colegiado não pode assumir este papel, pois 
trata-se apenas de uma ideia e não um projeto. 6 – Informes – No dia 30/10 
ocorrerá na UFPR Litoral o 1º Encontro de Inovação e Emprendedorismo aberto à 
comunidade UFPR. Nos dias 04, 11 e 18/11 haverá curso do SEBRAE na UFPR 
Litoral  para capacitação de docentes. 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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