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ATA DA 16ª REUNIÃO, ANO 2018, DO COLEGIADO DO CURSO DE ENGENHARIA EM 
AQUICULTURA DO CENTRO DE ESTUDOS DO MAR DA UFPR 
 
Aos quatro dias do mês de abril de dois mil e dezoito, 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: Rodolfo Luis Petersen, 
Elizabete Yukiko Nakanishi Bavastri, e Fabiano Bendhack, dos representantes discentes 
Ivana De Oliveira Santos e Giovani Enrrique Coradassi Buff. Pauta: 1) Programa de 
Orientação Acadêmica: O Registro oficial dos orientadores e respectivos orientados será 
definido aleatoriamente, por sorteio.  2) Data de entrega documentação de Atividades 
formativas: Será disponibilizada na página do curso.  Com as datas assim definidas: 
entrega da documentação completa e em formulário próprio para avaliação,1o semestre de 
2018, até 5 de junho na secretaria do curso. Os resultados serão divulgados em 25 de 
junho. 3) Laboratórios Didáticos/material FDA: Haverá uma listagem disponível no 
laboratório didático com os materiais e equipamentos adquiridos pelo FDA. 4) Divulgação 
técnico cientifica alunos: A coordenadora, Luciene Correa, ressaltou que falta uma 
melhor divulgação das atividades desenvolvidas no curso através da página oficial. Ações 
que visam melhorar essa deficiência e assim proporcionar a comunidade um conhecimento 
melhor o curso foram apresentadas como:  a disponibilização dos trabalhos de TCC 
defendidos, outros trabalhos científicos, fotos com breve relato das visitas da comunidade 
as instalações do curso. O vice coordenador, Francisco Lagreze, sugeriu um projeto para 
uma amostra permanente de conchas e objetos encontrados em sambaquis. Esses 
materiais seriam disponibilizados pelo professor Carlos Belz. 5) Laboratório de 
computação:   O professor Francisco Lagreze apresentou dois esboços para transformar 
a sala 4 em uma sala mista de computação/sala de aula. O esboço com 24 computadores 
foi o escolhido. Essa escolha será apresentada a coordenação do curso de licenciatura em 
ciências exatas, a qual também usará este espaço principalmente com professores do 
núcleo de matemática.  6) Afastamento prof. Luiz Mafra: Comunica que deverá se afastar 
do país para estágio pós-doutoral no período compreendido entre outubro de 2018 e 
setembro de 2019. A coordenadora leu as a descrição das atividades, justificativas e o plano 
de trabalho no período de afastamento. Haverá consulta à PROGRAD sobre a transferência 
de disciplinas para períodos diferentes do que constam na periodização do PPC.  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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