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Às 15 horas do dia cinco de junho de dois mil e três, quinta-feira, reuniu-se na 
Sala de Aula II, da Estação Marinha de Aquacultura (EMA), a Comissão de Curso 
do Programa de Pós-Graduação em Aqüicultura, com a presença dos Professores 
Joaber Pereira Jr., Luis André Sampaio, Mário Roberto Chim Figueiredo, Paulo 
César Abreu, Ronaldo Olivera Cavalli e Wilson Wasielesky, da representante 
discente Jaqueline Said e da secretária Aline Schwochow, que redigiu a presente 
ata. Inicialmente, foi proposta e aprovada a seguinte pauta da reunião: 1) Rito 
para defesa de tese; 2) Greve; 3) Disciplinas; 4) Divulgação no curso da 
apresentação da Defesa de Tese de Mestrado do Biólogo Eduardo Luis C. 
Ballester; 5) Datas para as reuniões da CCPPGAq; 6) Atas  da  ComCur; 
7) Sala ou um computador disponível para os alunos da Pós-Graduação 
que não trabalham na EMA; 8) Ingresso no 2º Semestre; 9) Normas de 
Regimento do Programa de Pós-Graduação em Aqüicultura; 10) Mostra 
Universitária; 11) PROAP (tabela dos valores gastos); 12) Assuntos 
Gerais. 1. Com relação ao primeiro assunto, ficou acordado que a Tese de 
Mestrado deve ser entregue com uma antecedência mínima de 30 (trinta) dias 
antes de sua apresentação, encadernada com espiral e capa transparente na 
frente. Após, a Coordenação enviará a dissertação com uma carta, aos 
participantes da futura banca, solicitando a concordância e um parecer prévio, o 
qual deverá dizer se a apresentação da dissertação é viável ou não. Deverá conter, 
na apresentação, o número da tese, o nome do aluno, o título da tese e a 
composição da banca. O aluno terá 60 (sessenta) minutos para apresentá-la e 
cada membro da banca 30 (trinta) minutos para comentários e questionamentos. 
O aluno terá 15 (quinze) dias, após a apresentação, para entregar a versão 
corrigida da Tese. Ficou estabelecido também que a Coordenação ficará 
responsável pela divulgação da Defesa de Tese. 2. Quanto à greve, os professores 
discutiram sobre a adesão ou não ao movimento. Sugeriu-se que não se deve 
entrar em greve. Mas, para uma decisão mais acertada, o Coordenador vai mandar 
uma correspondência a todos os professores para saber qual a posição de cada 
um, e, então, só assim, tomar uma decisão a respeito. 3. Quanto às disciplinas, o 
DCF confirma a disciplina de Fisiologia Aplicada à Aqüicultura, do Prof. Dr. Adalto 
Bianchini; o DCMB também confirma o oferecimento das disciplinas de 
Parasitologia Aplicada a Cultivos Aquáticos, do Prof. Dr. Joaber Pereira Jr., e de 
Histologia, Histoquímica e Histopatologia de Animais Aquáticos, do Prof. Dr. João 
Carlos B. Cousin. A respeito da disciplina de Estatística, do DMAT, ela será 
oferecida no 2º Semestre para o Pós-Graduação, entretanto o Coordenador deverá 
enviar nova correspondência ao DMAT solicitando informações mais detalhadas 
sobre o oferecimento da disciplina, tais como: professor, forma de apresentação 
(intensivo ou extensivo), período etc. Houve também uma mudança quanto à 
apresentação de disciplinas. O Prof. Dr. Paulo Abreu e o Prof. Dr. Joaber 
oferecerão suas disciplinas em junho; o Prof. Ronaldo oferecerá a disciplina de 



Nutrição em julho. A disciplina Sistema de Produção de Crustáceos, sob 
responsabilidade do Prof. Dr. Wilson será oferecida em dezembro de 2003. 4. O 
Prof. Dr. Mário Chim informou que houve problemas de comunicação para divulgar 
a tese do Biólogo Eduardo. 5. Ficou  acertado  que  o  Coordenador  enviará  um 
e-mail com o calendário de reuniões da CCPPGAq, mas desde já registre-se que 
será sempre na primeira quinta-feira de cada mês, a não ser que ocorra alguma 
eventualidade. 6. As atas da ComCur deverão ser todas impressas e assinadas 
pelos presentes em cada uma delas. 7. O Prof. Dr. Mário Chim, citou a 
possibilidade de se utilizar um computador que foi doado pela CAPES, mas como 
este aparentemente apresenta problemas, ele também ficou responsável pela 
verificação das condições de recuperá-lo. O Prof. Dr. Ronaldo sugeriu que se 
disponibilize o espaço da Sala de Aula I para colocar o computador. 8. Ficou 
decidido que não haverá seleção para o Mestrado no meio do ano, pois o último 
processo de seleção ainda não foi avaliado, não há disponibilidade de bolsas e 
também não há tempo hábil para a preparação da seleção e sua divulgação. Para 
melhor discutir esse assunto, será marcada nova reunião. 9. As normas do 
Regimento da ComCur foram encaminhadas a PROPESP que, em reunião realizada 
hoje, considerou que a aprovação cabe a ComCur, relatou o Prof. Dr. Mário Chim. 
Sendo assim, ficam aprovadas as normas, entrando em vigor a partir  de  hoje. 
10. Será realizada, dentro em breve, a IV Mostra Universitária do Pós-Graduação. 
Foi dada a sugestão para que haja a publicação de trabalhos dos alunos nos Anais 
da Mostra. A ComCur apoia o evento, mas não pode obrigar que os alunos e 
professores participem. 11.  O Prof. Dr. Mário Chim, como coordenador, enviará a 
todos de direito, um balancete de todos os recursos do PROAP já utilizados e os 
que poderão vir a ser utilizados. 12. Como assuntos gerais, a visita do Prof. Milton 
Asmus (Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação) e da Profª. Gilma Trindade 
(Superintendente de Pós-Graduação) à EMA (Pós-Graduação em Aqüicultura) 
rendeu mais um bolsista para o PPGAq; a WAS foi avaliada com conceito A; ficou 
marcada uma próxima reunião para o dia 26 (vinte e seis) de junho de 2003. A 
presente reunião foi encerrada às 17:20 h. Nada mais havendo a tratar, lavro a 
presente ata, que, após lida e aprovada, será assinada por todos os presentes na 
reunião. 
 
 
 


