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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 seis dias do mês de junho de dois mil e dezoito, as dez 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, do representante docente: Fabiano Bendhack, do representante discente 
Ivana De Oliveira Santos. Justificaram suas ausências os docentes: Rodolfo Luis Petersen, 
José Guilherme Bersano Filho e Elisabete Yukiko Nakanishi Bavastri Pauta: 1) 
Afastamento para conclusão de doutorado: Foram aprovados, por unanimidade, os 
afastamentos das professoras Cintia Maruyama, doutorado na USP, período de 02/19 a 
02/20 e Elizangela do Prado, doutorado na UFPR, período de 02/19 a 02/20. Os dois casos 
estão condicionados aos encargos didáticos no curso serem assumidos por um professor 
substituto. 2)Situação estudantes pendentes do curso Tecnólogo Aquicultura: Jácomo 
Antônio Marson: Realizou seu estágio e deverá concluir seu TCC no segundo semestre de 
2018. Cláudio Mikulin: Após a concessão de duas prorrogações de prazo para conclusão 
do curso, tem apenas este primeiro semestre para concluir todos os créditos faltantes para 
não ser jubilado.3) Programa de Orientação Acadêmica – POA- primeiro encontro 
oficial I/ 2018: Os tutores devem realizar um primeiro encontro presencial com seus 
tutorados e  registra-lo junto ao Colegiado. A coordenadora destacou que está sendo 
montada pelo prof. Fernando Armani e o técnico de informatica Alexandre Marson, uma 
plataforma digital para organização e sistematização dos dados do POA, a qual deverá ser 
testada e avaliada com um breve relato na próxima reunião de plenária do CEM. 4)Prograd 
PROVAR vagas 2018-2019: A distribuição das 17 vagas que serão ofertadas ficou assim 
definida: 8 vagas para  vestibular, 2 reopção de curso e 7 transferência.5) Congresso 
“Aquaciencia 18” em Natal RN: A data limite para envio de trabalhos a serem 
apresentados no congresso é o dia 28/06/18.  A representante dos discentes informou que 
12 alunos devem participar. A coordenação sugere aos alunos providenciarem trabalhos 
para apresentação e tambem solicitar auxilio financeiro junto à PRAE 6) Projetos “Visita 
CEM” e “AQUIcultura”: Projeto AQUIcultura: Será cadastrado na PROEC, coordenado 
pela profa Luciene Lima e tem como objetivo a divulgação da aquicultura, de forma variada, 
para a comunidade interna do CEM e externa, através de fotos, banners, filmes, 
exposições,  palestras, dentre outros. Projeto Visita CEM: As visitas monitoradas ocorrerão 
nas unidades Mirassol e Pontal do Sul. Em Mirassol, além dos profs Luciene e Lagreze, os 
parceiros para contato de referência serão o prof. Fabiano e técnica Jully Telles. 7) Feira 
de profissões (material, escala palestrantes, etc): A feira de profissões deste ano ocorre 
de 23 a 26/08. O envio de materiais para divulgação será até o dia 15/06. A coordenação 
irá pleitear um espaço maior para o curso na feira, devido à quantidade de material a ser 
exposto.  Com a forte concorrência com cursos tradicionais em palestras simultâneas, uma 
sequência de palestras por similaridade vocacional foi sugerida. A coordenação solicita aos 
docentes vinculados ao curso que não só colaborem para a organização do stand de nosso 
curso, mas também visitem a feira e colaborem na escala de palestrantes. 8) Centro 
Acadêmico (CA)/Semana Acadêmica: A então presidente do CA Evelyn Araujo pediu o 
seu desligamento do CA, assim assumindo a presidência o atual vice-presidente Giovani 
Buff e Ivana Santos assumindo a vice-presidencia. A representante do CA já está em 
contato com possíveis palestrantes para a semana acadêmica e deverá convocar uma 
reunião específica para tal assunto. 9)Disciplinas Optativas - OPT: Precisamos aumentar 
a lista de OPTs de nosso PPC, inclusive, definir que cada professor tenha, ao menos, uma 
disciplina para ofertar. A Coordenação vai fazer uma chamada para apresentação de novas 
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OPTs e submetê-las em bloco, à aprovação pela PROGRAD.Lembrando que qualquer 
professor do CEM pode criar optativas que atendam aos interesses do curso. 10)Parceria 
com Associação de pescadores Pontal do Sul:  A Associação de Aquicultores e 
Pescadores de Pontal do Sul (APAPSUL), representada pelo ex-aluno Humberto Gerum, 
solicitou apoio técnico dos integrantes do nosso curso  Eng. Aquicultura para a produção e 
manutenção de um sistema de iscas vivas. Segundo prof Lagreze, a ideia inicial seria que 
os alunos se envolvessem nesta parceria, sob orientação dos professores do curso, 
desenvolvendo trabalhos práticos e até mesmo TCCs. O prof Fabiano sugere que, antes 
de oficializar qualquer acordo institucional, devemos conversar pessoalmente com a APAP, 
para definirmos exatamente o tipo de participação da Aquicultura do CEM, visando 
principalmente não criar expectativas irreais junto à comunidade. 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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