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ATA REUNIÃO, ANO 2018, DO COLEGIADO E NDE DO CURSO DE ENGENHARIA 
EM AQUICULTURA DO CENTRO DE ESTUDOS DO MAR DA UFPR 
 
Aos doze dias do mês de dezembro de dois mil e dezoito, às catorze horas, no prédio 
do balneário Mirassol, realizou-se reunião conjunta do colegiado e NDE do Curso 
Engenharia em Aquicultura da UFPR, com a presença da Coordenadora Luciene 
Correa Lima, Vice-coordenador: Francisco Jose Lagreze Squella, dos representantes 
docentes: Rodolfo Luis Petersen, Elizabete Yukiko Nakanishi Bavastri e Alexandre 
SachsidaGarcia.Pauta: 1) Avaliações da Instituição(CPA): a Comissão Própria de 
Avaliação (CPA) da UFPR apresentou o resultado da avaliação das disciplinas do 
curso de Engenharia de Aquicultura. Os docentes presentes confirmaram o 
recebimento e leitura dos resultados da avaliação.  2) Auto avaliação do 2º semestre 
de 2018 e encaminhamento de pendências: a coordenadora do curso apresentou 
um balanço dos eventos mais importantes para o curso, de projetos realizados e 
outros em andamento. A feira de profissões contou com uma excelente participação 
dos discentes. A coordenadora enfatizou que faltou, no ano de 2018, maior divulgação 
do curso, mas já estão sendo tomadas medidas para melhorar  a disseminação de 
informações sobre o curso. Nesse aspecto, a Imprensa Universitária visitou o Campus 
Pontal do Paraná e se dispôs a voltar para tirar fotos e montar um acervo atualizado 
dos laboratórios, aulas práticas e demais atividades importantes para a propaganda 
do curso. A profº Luciene também informou que a Aquicultura está elaborando um 
projeto, juntamente com a profª Cíntia Miua Maruyama, para construção de vitrines 
para instalar amostras de conchas, para apreciação pelos visitantes. Foi lembrado do 
projeto de Extensão Visita CEM, que no ano de 2018, trouxe duas visitas de creches 
para a Unidade Mirassol e pode ser utilizado como uma ponte para o CEM interagir 
com a comunidade local. O profº  Alexandre Sachsida Garcia e a profª Elizabete 
Yukiko Nakanishi se candidataram para elaborar um projeto de extensão para 
visitação da Unidade Mirassol, tendo como sugestão e intenção inicial a criação de 
tanques de toque com animais marinhos, brinquedoteca, palestras, atividades em 
período de contraturno ou na temporada / férias escolares do litoral do Paraná. A 
coordenadora relembrou que a data da visita do MEC ainda não foi definida, porém é 
importante atualizar frequentemente o currículo lattes e também a pasta física.3) 
Encerramento do Curso Tecnólogo Aquicultura CEM: em 2018 foram realizadas 
as últimas sessões públicas para apresentação do TCC do Curso de Tecnólogo em 
Aquicultura. A partir de 2019 apenas o curso de Engenharia de Aquicultura estará em 
atividade. 4) Comitês do (novo) CEM: com o desligamento do Setor CT da UFPR e 
o CEM passando a ser vinculado a Reitoria, faz-se necessário um novo organograma 
do Campus e foi solicitado pela direção a indicação de nomes de todos os cursos 
para participação em comitês e comissões. O profº Alexandre Sachsida Garcia será 
suplente do CPPD.  A profª  Luciene Corrêa Lima participará do Comitê de Pesquisa. 
O profº Rodolfo Luis Petersen será membro do Comitê de Extensão. 5) Informações 
sobre última reunião 2018 do Comitê Administrativo: a coordenadora informou 
que na última reunião do Comitê Administrativo do CEM a direção apresentou uma 
nova versão do PIT. Foi unânime entre os coordenadores que a nova versão do PIT 
necessita de mudanças, principalmente no quadro de horários, para estar em 
consonância com a rotina e perfil dos cursos  que abrangem ensino, pesquisa e 
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extensão, e ainda atuam em 2 unidades. 
6) Planilhas Aulas de Campo e material para pregão UFPR: foi solicitado pelo 
orçamentário aos coordenadores de curso uma previsão das aulas de campo de 2019 
e 2020. A coordenadora informou que enviou para ambos os anos o mesmo 
planejamento de aula de campo. Também foi informado aos docentes que os mesmos 
devem providenciar e enviar ao orçamentário do campus o orçamento do material (de 
consumo ou permanente) necessário para as aulas. 7) Outros assuntos: a) 
Solicitação de uso de reservatório pelo profº Alexandre Sachsida Garcia:  o 
docente solicitou o uso de 1 reservatório de 5.000 litros pelo período de 2 anos para 
desenvolvimento de um projeto de extensão com a Associação de Pescadores de 
Pontal do Sul. Atualmente o reservatório não está em uso, bem como não há previsão 
de utilização para outra atividade. A caixa d’água será devolvida assim que o projeto 
for finalizado. Aprovado por unanimidade.  b) Solicitação de uso de reservatório 
pelo profº  Francisco José Lagreze Squella: o docente solicitou um reservatório de 
1.000 litros para o seu laboratório, que está em montagem na unidade Pontal do Sul. 
Pedido aprovado por unanimidade. 8) Informe geral: o professor Ubiratã de Assis 
Teixeira da Silva disponibilizou para o prof. Alexandre Sachsida Garcia e prof. Fabiano 
Bendhack um espaço na estufa  externa do CAMAR destinado a montagem de um 
sistema de piscicultura para aula prática. 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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