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ATA DA REUNIÃO, ANO 2018, DO COLEGIADO DO CURSO DE ENGENHARIA EM 
AQUICULTURA DO CENTRO DE ESTUDOS DO MAR DA UFPR 
 
 
Aos cinco dias do mês de maio de dois mil e dezoito, através de votação online, realizou-
se reunião do colegiado do Curso Engenharia em Aquicultura da UFPR, com divulgação 
aos seguintes membros: Coordenadora Luciene Correa Lima, Vice-coordenador: Francisco 
Jose Lagreze Squella, dos representantes docentes: Rodolfo Luis Petersen, Elizabete 
Yukiko Nakanishi Bavastri, e Fabiano Bendhack, Carlos Eduardo Rossigali, Alexandre 
Bernardino Lopes, José Guilherme Bersano e dos representantes discentes Ivana De 
Oliveira Santos e Giovani Enrrique Coradassi Buff. Pauta única: 1) Troca temporária da 
periodização da disciplina Hidráulica e Melhoramento Genético: No segundo semestre 
de 2018 será ofertada pela primeira vez a disciplina de hidráulica no curso de Aquicultura, 
a disciplina tem o mesmo código para todas as engenharias no CEM. Considerando que 
Engenharia Sanitária (EAS) e Engenharia Civil (EC) possuem as disciplinas de Cálculo 3 e 
Mecânica de Fluidos prévio a esta disciplina, os alunos destes cursos terão vantagens na 
compreensão e um maior aprofundamento do que poderiam ter os alunos de Aquicultura. 
A realização desta mudança trará benefícios aos nossos alunos e evitará prejuízos as 
turmas de EC e EAS em caso que fosse decidido ministrar a disciplina no segundo semestre 
do presente ano com enfoque exclusivo para aquicultura.  Deste modo, o colegiado aprova 
a troca de período para esta disciplina, colocando Hidráulica para Aquicultura no nono 
período (2019-1) transferindo a disciplina de Melhoramento Genético para o oitavo período. 
Esta mudança é momentânea, até poder mudar a ementa e consequentemente o código 
num posterior ajuste curricular.  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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