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Aos vinte e oito dias do mês de maio 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,  José  Guilherme  Bersano  Filho,  Rodolfo  Luis  Petersen  e  do
representante  discente:  Fernando  Bensi.  Foram convidados  os  profs.  Alexandre
Saschida  Garcia  e  Ubiratã  Assis  e  a  técnica  em assuntos  educacionais:  Sânia
Barasuol. Pauta: 1) Visita CMEI Golfinho Azul: No dia 27/05/19, o curso recebeu a
visita  do  CMEI  Golfinho  Azul.  Foram  cerca  de  100  pessoas,  entre  crianças  e
professores,  visitando os laboratórios  da aquicultura e do CAMAR nos períodos
matutino e vespertino. A coordenadora do CMEI agradeceu a recepção e salientou
que  futuramente  deverão  fazer  novas  visitas.  2)  Workshop:  O  prof.  Fabiano
coordenará em parceria com os profs.  Alexandre, Rodolfo e Carolina Freire,  dia
18/06, um workshop em parceria com o  NTNU( Norwegian University of Science
and Technology).  Será  proposto o cadastro deste  como evento  de extensão na
UFPR.  Neste  dia,  os  alunos  terão  a  dispensa  da  frequência  das  aulas  para
participação no evento.  3) Calendário de disciplinas 2º/2019: Disciplina optativa
AQI051  –  Projetos  de  engenharia  de  Pequeno  Porte (responsável  professora
Elizabete Bavastri): não será mais ministrada neste semestre. A direção do centro
alertou do excesso de carga horária semanal da docente e assim recomenda a não
oferta desta disciplina. O colegiado propôs o contato com a responsável,  a qual
aceitou a sugestão vinda da Direção do CEM em dispensar a oferta da disciplina
nesse 2ºsemestre/2019. D  isciplina CEM117 – Economia  . A professora Naina, a qual
deverá ministrar as aulas, está com conflito de agenda com outra disciplina do curso
de oceanografia na mesma data e horário. Como não será possível o rearranjo na
grade da aquicultura, sugere que a oceanografia tente uma readequação em sua
grade.4) Gestão de resíduos –  O prof. Bersano comunicou a nova empresa que
fará a coleta de resíduos laboratoriais na unidade Mirassol, será a AFF ambiental. A
qual  agendará  a  coleta  com  os  técnicos  Waleska  Dembinski  e/ou  Vanessa
Coquemala.  5) Visita MEC – Foi repassada a agenda das reuniões específicas de
cada  segmento com os avaliadores do MEC com dias e horários. Realizou-se um
check  list  da  documentação  disponível  e  itens  faltantes  que  deverão  ser
providenciados pelos responsáveis. Não havendo mais nada a tratar, foi encerrada
a reunião, onde eu, Cleiton José Silva Rodrigues Noga, secretário do curso, lavrei a
presente ata. 
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