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EM AQUICULTURA DO CENTRO DE ESTUDOS DO MAR DA UFPR

Aos nove 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 e da representante discente: Ana
Karine Kope. Justificaram sua ausências os professores Rodolfo Luis Petersen  e
Elizabete Yukiko Nakanishi Bavastri. Foram convidados o prof. Alexandre Saschida
Garcia  e  a  técnica  em  assuntos  educacionais:  Sânia  Barasuol.  Pauta:  1)
Disciplinas optativas: A coordenação solicitou a proposição de novas disciplinas
optativas.  Como  poucos  encaminharam  propostas,  a  coordenação  estenderá  o
prazo até o final de maio de 2019. A professora Elizabete Bavastri encaminhou para
apreciação do colegiado a solicitação de mudança na carga horária de disciplina
optativa  que  ainda  não  foi  ofertada,  mas  que  pretende  ofertar  já  no  próximo
semestre, conforme segue:

DISCIPLINA CARGA HORARIA 
ATUAL

CARGA HORARIA 
NOVA

RESPONSÁVEL

AQI051 – Projetos de
engenharia de 
Pequeno Porte

54 HORAS 72 HORAS   Elizabete  Bavastri

Conforme consulta previa à PROGRAD, é possível que a nova carga horaria já deva
estar  ajustada  para  oferta  no  segundo  semestre  de  2019.  2)  Calendário  de
disciplinas 2º/2019: O professor Lagreze repassou a situação do calendário de
segundo semestre. 

DISCIPLINA SITUAÇÃO 
ATUAL

SITUAÇÃO FUTURA CARGA 
HORARIA

Física Experimental Sem professor Prof. Henrique, recém 
admitido em concurso, deverá
assumir

36 horas

Calculo II Sem professor Prof.Miguel, se houver 
prorrogação do seu contrato.

72  horas

Fotografia Científica Optativa a ser 
ofertada

Carlos Belz 36 horas

Projetos de Engenharia de 
pequeno Porte

Optativa a ser 
ofertada

Elizabete Bavastri 72  horas

Produção de Sementes de 
Bivalves

Optativa a ser 
ofertada

Francisco Lagreze  72  horas

Ecologia de Larvas Optativa a ser 
ofertada

Érica Vidal 36 horas
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Considerando que no 10º período, a grade curricular é mais leve em termos de
disciplinas convencionais, isto é, de sala de aula, foi levantada a possibilidade de se
ofertarem,  ali,  todas  as  disciplinas  optativas  que  se  fizessem  disponíveis  pelos
responsáveis. Isto daria maior oportunidade de escolha aos alunos. Por outro lado,
o reduzido número de matriculados por disciplina poderia inviabilizar sua oferta. A
oferta  de  maior  quantidade  de  optativas  deverá  voltar  para  mais  discussão.  As
demais  disciplinas seguem conforme a programação do ano anterior. O professor
Fabiano informou que ministrará uma disciplina colegiada e condensada para os
cursos de veterinária, zootecnia e agronomia da UFPR-Curitiba. Assim utilizará, na
unidade  de  Mirassol,  uma  sala  de  aula  no  período  da  manhã  e  o  Laboratório
didático à tarde, durante uma semana do segundo semestre 2019. 3) Visita MEC -
Está agendada a data da visita in loco pelos avaliadores do MEC, a qual será de 05
a 08/06/2019. Foi realizada uma breve leitura dos dados preliminares solicitados, os
quais  deverão  ser  providenciados  pelos  responsáveis. A coordenação  reforça  a
importância da participação dos alunos, bem como dos demais componentes do
curso, em todos os dias da avaliação. 4) Comissões – Com a saída do prof. Ubiratã
Silva para pós-doutorado, assumirá a Comissão de Estágios, conjuntamente com o
prof.  Fabiano  Bendhack,  o  prof,.  Alexandre  Saschida.  O  professor  Fabiano  se
propõe a entrar em contato com empresas e outras entidades para buscar parcerias
para oferta de estágios. A coordenação reforça aos tutores que busquem o contato
e  registrem  as  tutorias,  preferencialmente  no  sistema  CEM  sem  papel.  5)
Acompanhamento de egressos –  O professor  Fabiano trouxe impressos,  para
demonstração  detalhada,   os  dados  compilados  sobre  o  acompanhamento  dos
egressos do curso Tecnólogo em Aquicultura. O grupo aprovou o uso da mesma
metodologia,  a  qual  deverá  servir  de  base  para  rastreamento  dos  egressos  da
Engenharia de Aquicultura do CEM. Não havendo mais nada a tratar, foi encerrada
a reunião, onde eu, Cleiton José Silva Rodrigues Noga, secretário do curso, lavrei a
presente ata. 

Luciene Correa Lima(DRª)                               Cleiton Noga 
        Coordenadora do Curso                              Secretário do Curso
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