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ATA DA 8. REUNIÃO 
 

DATA:   29 de maio de 2017 
LOCAL:   Início: Várzea; Término: ISARH, prédio da pesca, sala 4 
HORÁRIO DE INÍCIO: 12:00 horas 
FIM DA REUNIÃO: 14:00 horas 
 
MEMBROS PRESENTES 
Adriano Silva Medeiros ☐ 
Aline da Silva Leão ☒ 
Alyson Carvalho Cardoso ☒ 
Cibele Cristina Oeiras Freire ☒ 
Clayciane Santos do Nascimento ☒ 
Hana Carolina Saleira Pinto ☒ 
Joelen Cruz da Silva ☒ 
Jorge Gabriel Ramos Cardoso ☒ 
Marko Herrmann ☒ 
Phelipe Benoliel Pessoa ☒ 
Renan de Araujo Costa Matangrano ☒ 
Scarllet Hannah Silva Bezerra ☐ 
Taiana Amanda Fonseca dos Passos ☐ 
Valdo Sena Abreu ☐ 

 
 
PAUTAS DA REUNIÃO: 
 
 Apresentação do Barco “Parauara” para o grupo PET pesca e o grupo de 

Ecologia Bentônica Tropical – EBT; 
 

 Apresentação da ideia do TCC do Maykon Danilo; 
 

 Definição das atividades de cada um no “PET pra sair”. 
 

 
 Apresentação do Barco “Parauara” para o grupo PET pesca e o grupo de 

Ecologia Bentônica Tropical – EBT; 

 

O professor tutor Marko Herrmann propôs para o grupo PET pesca e o grupo EBT a 

reforma do barco pertencente a UFRA que está na Várzea, para tanto ambos os grupos 

devem se unir a fim de realizar uma série de reparos na embarcação, dentre os quais: 

http://www.pesca.pet/
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• Retirar o barco do fundo; 

• Verificar os locais que estão necessitando de reparos; 

• Fazer um orçamento dos materiais necessários para a reforma 

• Realizar o conserto dos locais que estão deteriorados; 

• Pintar o barco; 

• Realizar a constante manutenção do barco; 

• Mudar o nome do barco 

• Etc. 

 

Entretanto para a realização desses reparos, deverá ser organizado um 

planejamento, onde deve constar ações para arrecadar dinheiro para iniciar as atividades.  

 

 AÇÕES 

 

• Ir em busca de Recursos: 

- Organizar uma festa (churrasco) na várzea; 

- Fazer Rifas para vender; 

- Pedir doações de materiais (madeiras, tintas, pregos, pincéis, martelo, serrote 

dentre outros). 

 

Ressaltando que como objetivo da reforma do barco, os dois grupos poderão 

executar pesquisas cientificas; realizar cursos; tirar habilitação para dirigir 

embarcações; realizar excursões etc. 

 

 Apresentação da ideia do TCC do Maykon Danilo. 
 

Na mesma reunião o aluno do 9º semestre e membro do EBT Maykon Danilo 

apresentou a ideia do seu Trabalho de Conclusão de Curso, no qual consistirá na criação 

de uma plataforma que facilitará a cadeia produtiva no Estado do Pará através de um 

aplicativo que contará com todos os insumos necessários para a atividade (aluguel de 

maquinário; ração; apetrechos etc.) 

O intuito da apresentação foi para o aluno mostrar sua ideia ao grupo PET e ver a 

possibilidade de o produto final do TCC ser divulgado no site. Cada membro ficou de dar 

sua opinião em outro momento. 
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 Definição das atividades de cada um no “PET pra sair”. 
 

- Levantamento Ictiofauna: Phelipe Benoliel; 

- Morfologia Externa e Interna: Cibele Oeiras/Hana Saleira; 

- Processo  Seletivo: Aline Leão/Joelen Vianna; 

 - Cálculo de Vazão: Renan Matangrano; 

- Preparação dos Viveiros: Alyson Carvalho/Clayciane Nascimento; 

- Despesca e Biometria: Renan Matangrano/ Gabriel Cardoso/ 

- Cálculo de Ração: Clayciane Nascimento 

 

O que houver: 

 

 Ficou definido que será retirado do trabalho para o NORTEPET os nomes dos 

membros Adriano Medeiros e Scarllet Bezerra, uma vez que, os mesmos não estavam 

presentes nas atividades com os americanos em Castanhal. 

 
DEFINIÇÃO DA PRÓXIMA REUNIÃO: INDEFINIDO 
 
 
SECRETÁRIO DA ATA: Clayciane Nascimento 
 

http://pet.benthos.eu/team/clayciane-nascimento/

