
Curso Construção de maquetes reduzidas de tanques para piscicultura

Departamento: Campus Pontal do Paraná - Centro de Estudos do Mar

Local de Atuação: UFPR unidade Mirassol

Público Alvo: Alunos de graduação

Objetivo: Executar protótipo reduzido de tanque para criação de piscicultura.

Área Temática: Educação

Período de Realização: de 02/11/2022 até 02/12/2022

Vagas: 16

Carga Horária: 16h

Inscrições Online

Procedimento de inscrição:

Critérios de inscrição:

Descrição da Proposta:

Conteúdos/Disciplinas:

Responsáveis

Coordenador: ELIZABETE YUKIKO NAKANISHI BAVASTRI

Email do Coordenador: elizabete.nakanishi@ufpr.br

Critérios de aprovação: 

 Diretoria de Desenvolvimento e Integração dos Campi – INTEGRA/UFPR

 Complexo da Reitoria – Ed. Dom Pedro II – Rua Dr. Faivre, 405, 2º andar, Sala da INTEGRA, Centro

Será divulgado através do envio de chamada aos emails dos alunos , bem 
como disponibilizados no site do CPP/CEM.

Serão oportunizados alunos de graduação interessados a execução de tanques 
em escalas reduzidas, com no máximo de 12 alunos. A seleção sera por ordem 
de inscrição.

A atividade em piscicultura relativamente simples e, já vem sendo realizadas 
há anos. No entanto, com a evolução de novos materiais construtivos, 
alimentação e conhecimentos no maneja a laboração evoluísse 
continuamente, por exemplo, percebeu-se que determinados produtos e 
equipamentos ?como tanques, aeradores, lonas, mantas e outros acessórios? 
poderiam ser utilizados para beneficiar a criação de peixes. Isso traz uma 
produtividade maior e, consequentemente, melhores resultados, tanto na 
qualidade do produto que será vendido mais adiante quanto na lucratividade. 
Assim, este curso de extensão propiciará a construção de tanques em escala 
reduzida de vários formatos, nas técnicas de tipologias de impermeabilizações 
e instalações necessárias para a captação de água e circulação nos protótipos 
reduzidos.

Atividade teórica: criação em piscicultura e tipologias de tanques. Atividade 
prática: montagem de maquete reduzida em isopor. Atividade prática: 
montagem das partes constituintes da instalação de água (bombeamento). 
Atividade prática: montagem das fôrmas e armaduras. Atividade prática: 
execução da concretagem. Atividade prática: execução da impermeabilização. 
Atividade prática: montagem das partes constituintes da instalação de água 
(bombeamento). Atividade teórica: apresentação final da maquete reduzida e 
funcionamentos.

Critérios de Frequência          
e Aproveitamento:

A frenquecia minima devera ser de 75% das atividades propostas 
Aproveitamento deverá ser de 50 pontos, em uma variação de zero a cem 
pontos.
A frenquecia minima devera ser de 75% das atividades propostas 
Aproveitamento deverá ser de 50 pontos, em uma variação de zero a cem 
pontos.
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