
Matriz Curricular
Curso de Engenharia Ambiental e Sanitária do CEM-UFPR

• Pré-Requisitos

Períodos
1◦ 2◦ 3◦ 4◦ 5◦ 6◦ 7◦ 8◦ 9◦ 10◦

CEM100 CEM105
CEM100

CEM126
CEM105

CEM127
CEM105/CEM106

AQI016 CEM134 CEM138 CEM143
CEM129/CEM142

Opt I CEM155

CEM101 CEM106
CEM100

CEM110
CEM100

CEM128 AQI004 AQI028 AQI012 CEM144
CEM135

CEM149
AQI028

CEM156

CEM103 CEM108
CEM100

CEM112
CEM100

AQI010 CEM131
CEM100/CEM102

AQI009 CEM139 CEM145
AQI028

CEM150
CEM142

Opt. II

CEM115 CEM122 CEM107 CEM129 CEM132 CEM135 AQI023 CEM146
AQI012

AQI039 Opt. III

CEM102 CEM123 CEM109
CEM103

CEM130
CEM106

CEM142
CEM107

CEM120 CEM140 CEM147
CEM141

CEM152

CEM104 CEM124
CEM102

CEM151 CEM113 CEM133
CEM100

CEM136
CEM125

CEM141 CEM148
AQI004

CEM153

CEM121 CEM125 CEM117 CEM137 AQI008 CEM154
CEM147

CEM118

• 1◦ período
CEM100 - Cálculo Diferencial e Integral I
CEM101 - Álgebra Linear e Geometria Analítica I
CEM103 - Probabilidade e Estatística
CEM115 - Expressão Gráfica
CEM102 - Computação I
CEM104 - Ciência, Tecnologia e Sociedade
CEM121 - Introdução à Engenharia Ambiental e Sanitária

• 2◦ período
CEM105 - Cálculo Diferencial e Integral II
CEM106 - Física I
CEM108 - Física Experimental I
CEM122 - Biologia Celular
CEM123 - Álgebra Linear e Geometria Analítica II
CEM124 - Computação II
CEM125 - Geologia para Engenheiros
CEM118 - Metodologia Científica

• 3◦ período
CEM126 - Cálculo Diferencial e Integral III
CEM110 - Física II
CEM112 - Física Experimental II
CEM107 - Química I
CEM109 - Estatística Experimental
CEM151 - Gestão Ambiental
CEM117 - Economia

• 4◦ período
CEM127 - Física III
CEM128 - Física Experimental III
AQI010 - Topografia I
CEM129 - Química III
CEM130 - Mecânica Geral
CEM113 - Introdução à Ciência dos Materiais

• 5◦ período
AQI016 - Topografia II
AQI004 - Ecologia
CEM131 - Cálculo Numérico
CEM132 - Sociologia
CEM142 - Química Analítica Ambiental
CEM133 - Mecânica dos Fluídos

• 6◦ período
CEM134 - Poluição dos Ambientes Costeiros
AQI028 - Hidráulica
AQI009 - Microbiologia
CEM135 - Meteorologia
CEM120 - Organização e Gestão
CEM136 - Geotecnica Ambiental
CEM137 - Epidemiologia Aplicada ao Sanemaneto Ambiental

• 7◦ período
CEM138 - Direito Ambiental
AQI012 - Qualidade da Água
CEM139 - Geoprocessamento
AQI023 - Cartografia
CEM140 - Gerenciamento de Resíduos Sólidos Urbanos
CEM141 - Hidrologia I
AQI008 - Bioquímica

• 8◦ período
CEM143 - Monitoramento da Qualidade do Solo
CEM144 - Poluição do Ar
CEM145 - Tratamento da água
CEM146 - Tratamento de Águas Residuárias I
CEM147 - Hidrologia II
CEM148 - Limnologia

• 9◦ período
Opt I - Optativa I

CEM149 - Sistemas de Esgotos
CEM150 - Monitoramento da qualidade do ar
AQI039 - Avaliação de Impacto Ambiental e Licenciamento
CEM152 - Recuperação de Áreas Degradadas
CEM153 - Tratamento de Águas Residuárias II
CEM154 - Planejamento e Gestão de Recursos Hídricos

• 10◦ período
CEM155 - Estágio Supervisionado
CEM156 - Trabalho de Conclusão de Curso
Opt. II - Optativa II
Opt. III - Optativa III

Optativas

Sistemas de Abastecimento de Água
Reciclagem de Águas Residuárias
Tratamento Biológico de Resíduos Sólidos Urbanos
Disposição de Resíduos Sólidos em Aterros Sanitários
Impactos Biológicos da Poluição Ambiental
Modelagem Numérica CEM161

Métodos Numéricos de Simulação CEM131

Hidrometeorologia
Oceanografia Costeira
Projeto de Aterro Sanitário Domiciliar
Ecologia Aplicada
Ecotoxicologia
Energia da Biomassa

Tópicos em Engenharia Geotécnica
Engenharia de Segurança do Trabalho e Meio Ambiente
Gestão da Biodiversidade
Introdução à linguagem R
Introdução ao Cálculo Diferencial e Integral
Métodos Numéricos em Engenharia Ambiental
Planejamento Ambiental e Plano Diretor
Introdução à Química Ambiental
Recursos Gráficos
Implantação de Sistema de Gestão Ambiental em Empresas
Tratamento de Resíduos Sólidos
Tópicos Especiais em Engenharia Ambiental e Sanitária I, II, III e IV
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Jornal Minuto Ambiental

Engenharia Ambiental e Sanitária
Centro de Estudos do Mar ● V.3, n.1, Julho de 2017 ● Pontal do Paraná

O Festival da Primavera é um evento cultural re-
alizado há dez anos no Balneário Pontal do Sul da
cidade de Pontal do Paraná. Durante os dias de sua
realização, e que neste ano deverá ser nos dias 28 e 29
de outubro, são promovidas apresentações culturais
diversas tais como musicais, apresentações de teatro
e danças, além da confraternização entre estudantes
e a comunidade.
Durante o ano o projeto segue com atividades di-

versas propostas para a comunidade local, especial-
mente, em escolas da região com oficinas e interven-
ções culturais e de educação ambiental. Destas ativi-
dades são gerados produtos que são apresentados nos
dias de realização do evento, resultando no envolvi-
mento dos diversos setores da sociedade na realização
do mesmo.
Idealizado pelos alunos do curso de Oceanografia e
Engenharia de Aquicultura, o Festival surgiu com a
intenção de promover um ambiente de cultura e la-
zer aos moradores de Pontal do Paraná, bem como
de toda comunidade litorânea, a fim de promover a
diversidade cultural e artística, com destaque ao for-
talecimento dos movimentos culturais atuantes no li-
toral paranaense, com abertura de espaço aos grupos
locais para divulgação de seus trabalhos. Além disso,
este festival incentiva a formação e organização de no-
vos grupos, promovendo a integração da população
local com movimentos culturais da comunidade e de
outras regiões com a comunidade acadêmica. ∎
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Centro de Estudos do Mar

O Centro de Estudos do Mar da Universidade Federal do Paraná

O Centro de Estudos do Mar tem mais de três dé-
cadas de história, com intensa atuação em pesquisa,
ensino e extensão. Iniciou suas atividades como Cen-
tro de Biologia Marinha em 1980, e após a diversi-
ficação das áreas de atuação, em 1992, passou a se
chamar Centro de Estudos do Mar. No ano de 2000,

já um centro de pesquisa reconhecido no país e no
exterior, foi criado o curso de graduação em Oce-
anografia. Em 2006 a pós-graduação em Sistemas
Costeiros e Oceânicos inicia suas atividades, possi-
bilitando a formação de mestres e doutores, e con-
solidando definitivamente o ciclo do conhecimento e
formação acadêmica do Centro.

Em 2009 foi criado o curso superior de Tecnolo-
gia em Aquicultura. Mais recentemente, em 2014,
teve início o curso noturno de Licenciaturas em Ci-
ências Exatas com habilitação em Física, Química e
Matemática. Em 2015, tiveram início mais três cur-
sos de graduação: Engenharia Civil com ênfase em
obras costeiras, Engenharia Ambiental e Sanitária e
a transformação do curso de Tecnologia de Aquicul-
tura para Engenharia de Aquicultura.

A infraestrutura do CEM conta atualmente com
duas Unidades, uma localizada no balneário Pontal
do Sul e outra no balneário Mirassol. ∎

O curso de Engenharia Ambiental e Sanitária do Centro de Estudos do Mar

A Engenharia Ambiental e Sanitária estuda os
problemas ambientais de forma integrada nas suas
dimensões ecológica, social, econômica e tecnológica,
com o objetivo de promover o desenvolvimento sus-
tentável. Elabora e executa planos, programas e pro-
jetos de gerenciamento de recursos hídricos, sanea-
mento básico, tratamento de resíduos sólidos, mi-
tigação de impactos ambientais e recuperação de
áreas degradadas. Pode, ainda, ocupar-se do es-
tudo de fontes de energia alternativas e da avaliação
do potencial energético de uma região. Sua atuação
abrange o meio urbano e rural, com ênfase nos estu-
dos de poluição atmosférica, das águas subterrâneas
e superficiais, da contaminação ambiental, e de ela-
boração de projetos para solução dos problemas rela-
cionados ao ambiente, objetivando evitar processos
de contaminação e, se necessário, recuperar os locais
degradados por esses processos.

O curso de Engenharia Ambiental e Sanitária
forma profissionais na interface entre os cursos de
Engenharia Civil, Engenharia Hídrica, Engenharia
Sanitária e Ciências Ambientais preenchendo uma
lacuna na formação de profissionais sintonizados com
as questões relativas à avaliação, planejamento, pre-
venção e controle das atividades antrópicas que agri-
dem o solo, a água e o ar, lacuna esta que era so-
mente preenchida com formação continuada (especi-
alizações, mestrado e doutorado).

As disciplinas do curso visam à consolidação do co-
nhecimento técnico e científico aos alunos do curso.
Os quais, ao se formarem, poderão atuar em empre-
sas públicas, privadas, como autônomos e como pes-
quisadores. Aos profissionais egressos deste curso fo-
ram concedidas as atribuições dos Engenheiros Sani-
taristas e dos Engenheiros Ambientais, profissões re-
gulamentadas pelas resoluções 310/1986 e 447/2000
do CONFEA, respectivamente. Portanto, o profis-
sional formado poderá se credenciar no CREA com
dois registros: Engenheiro Ambiental e Engenheiro
Sanitarista, de modo que poderá assumir as atribui-
ções das duas modalidades, ampliando o campo de
atuação no mercado de trabalho. ∎
Duração do curso: 5 anos
Turno: Tarde
Vagas/ano: 50
Coordenador: Prof.a. Morgana Vaz da Silva
Vice Coordenadora: Prof.a. Silvia Pedroso Melegari
Secretário: Carlos Pontes
Contatos: (41) 3511-8600 engambsani@ufpr.br

Empresa Junior do curso EAS UFPR:
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Educação Ambiental é a Nossa Praia
Estamos vivendo em tempos bastante propício

para a educação ambiental atuar na transformação
de valores prejudiciais que degradam os bens comuns
da humanidade. A mudança de hábitos quando in-
serida na formação do cidadão, pode ser muito mais
poderosa do que ao longo de toda a vida. A educa-
ção ambiental precisa ser uma educação permanente
e contínua. E a escola é um espaço privilegiado para
isso.
Assim, a inserção de temas como reciclagem do lixo,
conservação da biodiversidade, mudanças climáticas
e segurança alimentar, auxiliarão na formação do ci-
dadão responsável pelo planeta de amanhã. Traba-
lhar estes temas com os estudantes, estimula-os a agir
de forma correta e consciente diante de diversos casos
e leve-os a incentivar suas famílias e outras pessoas
em seus entornos de agirem de tal forma.
Diante desse cenário, um projeto piloto de extensão
na área de educação ambiental está sendo implemen-
tado com os estudantes do Colégio Estadual Profa.
Sully da Rosa Vilarinho. O projeto Aprender a Ver
e Construção do Conhecimento com Protagonismo
Juvenil é um projeto de extensão desenvolvido por
professores do Centro de Estudo do Mar da UFPR
em parceria com a Associação da Maris e com pro-
fessores do Colégio Estadual Profa Sully Da Rosa Vi-
larinho Esse projeto visa promover a integração do
ensino e pesquisa universitária com as demandas so-
ciais e ambientais atuais, socializar o conhecimento
acadêmico, participar efetivamente da sociedade, in-
centivar a prática acadêmica na contribuição para o
desenvolvimento da consciência social, cultural e am-
biental do Litoral do Paraná, e desenvolver ações com
o intuito de integrar os níveis educacionais, no caso
em questão ensino fundamental e ensino superior. A
intenção é que esse projeto possa ser estendido num
futuro próximo à outras escolas municipais e estadu-
ais da região.
O projeto está sendo coordenado dentro da Colégio

Estadual Profa Sully Da Rosa Vilarinho pela profes-
sora Fabiana Cunha, com a colaboração dos profes-
sores Giuliano Carboni e Adriana Hasse. Este pro-
jeto está sendo avaliado pela Secretaria de Estado
da Educação do Paraná, e encontra-se em fase de
adequação às normas didático-pedagógicas exigidas.
Todos os esforços estão sendo feitos para a liberação
do projeto junto ao órgão gestor.
Esse projeto é composto por vários subprojetos que
serão desenvolvidos em diferentes turmas durante
este ano letivo de 2017.

Conheça os subprojetos:● Subprojeto 1: Conscientização ambiental e for-
mação de protagonistas por meio da reciclagem de
lixo. Coordenação: Profs. Silvia P. Melegari e Pedro
Toledo Netto. Será desenvolvido com alunos do 6○
ano do Ensino Fundamental.● Subprojeto 2: Aprender a ver: a vida escondida
na formação de protagonistas. Coordenação: Profs.
Maikon DiDomenico e Renata Hanae Nagai. Será
desenvolvido com alunos do 7○ ano do Ensino Fun-
damental.● Subprojeto 3: Formação de monitores mirins
para o diagnóstico ambiental e de mudanças climá-
ticas em ambientes costeiros. Coordenação: Profs.
Maikon Di Domenico e Luiz Lautert. Será desenvol-
vido com alunos do 8○ e 9○ ano do Ensino Fundamen-
tal.● Subprojeto 4: Monitoramento nutricional e se-
gurança alimentar dos estudantes da Escola Estadual
Prof.a Sully Da Rosa Vilarinho. Coordenação: Profs.
Rodrigo Medeiros e Maikon Di Domenico. Será de-
senvolvido com as turmas de 8○ ano do Ensino Fun-
damental.● Subprojeto 5: Como fazer ciência no mangue e na
praia. Coordenadores: Profs. Paulo Lana e Rodrigo
Medeiros. Será desenvolvido com alunos de diversas
turmas do Ensino Fundamental. ∎

Comitê Editorial

Cesar Silva Fernando Armani Morgana Silva Silvana Borges Sílvia Melegari

Jornal Minuto Ambiental do curso de Engenharia Ambiental e Sanitária — CEM/UFPR

jornalminutoambiental@gmail.com
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Extensão Universitária

Engenharia Ambiental e Sanitária nas Escolas

O projeto de extensão Engenharia Ambiental e
Sanitária nas Escolas está a todo vapor. Uma das
escolas a serem visitadas pelo projeto foi o Escola Es-
tadual Prof. Paulo Freire, em Pontal do Paraná. Na
ocasião, os alunos do segundo e terceiro anos do en-
sino médio estiveram com os professores Cesar Silva
e Fernando Armani, do Centro de Estudos do Mar da
Universidade Federal do Paraná (UFPR), e tiveram
oportunidade de conversar com os acadêmicos vete-
ranos do curso de Engenharia Ambiental e Sanitária.

Além de conhecerem a profissão com os dois enge-
nheiros citados, os futuros vestibulandos tiveram a
oportunidade de saber mais sobre a UFPR e os cur-
sos ofertados pelo Centro de Estudos do Mar, e os
benefícios em estudar na universidade mais antiga do
Brasil. O objetivo do projeto é visitar todas as esco-
las do litoral paranaense, divulgando e incentivando
a comunidade litorânea a ingressar em um curso su-
perior. ∎

Imagem: Acadêmicos Victor Rocha, Alan d’Oliveira, Matheus Kopp, Maurílio Carvalho, Luiz Ricardo; professor
Fernando Armani e alunos da Escola Prof. Paulo Freire durante a visita.

Diagnóstico dos resíduos sólidos em Pontal do Paraná está a todo vapor

No período de veraneio diversos acadêmicos do
curso de engenharia ambiental e sanitária foram a
campo realizar a coleta de dados da geração de resí-
duos de todos os estabelecimentos comerciais regis-

trados na prefeitura. Os dados obtidos estão sendo
tabulados, mas alguns resultados já demonstram al-
gumas disparidades entre os diversos balneários de
Pontal do Paraná, sugerindo que deve haver uma
gestão de resíduos que considere as peculiaridades
e sazonalidade da região. Também foi verificado que
dentre os balneários que mais separam os resíduos,
entre recicláveis e orgânicos, está Praia de Leste,
com aproximadamente 80%, seguido por Pontal do
Sul que chega a quase 50% dos estabelecimentos co-
merciais que segregam seus resíduos. A nova etapa
do diagnóstico será no período de baixa temporada.
Depois dos dados avaliados será possível sugerir um
sistema de gestão integrada dos resíduos sólidos para
o município.∎
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Atividades Formativas

As atividades formativas são atividades complementares à formação acadêmica, assegurando o caráter
interdisciplinar inerente às diversas áreas do conhecimento. No curso de engenharia ambiental e sanitária, o
aluno deverá cumprir 120 (cento e vinte) horas de atividades formativas, mas será exigido que o acadêmico
realize pelo menos três modalidades de atividades formativas (E, P, EX, GU ou SC) para o cumprimento
da carga horária exigida.

Veja abaixo as atividades e suas correspondências horárias que você poderá cursar para cumprir as 120
horas exigidas.

Ensino (E)● Disciplinas de outros cursos da UFPR -
30h/Disciplina;● Estágios não obrigatórios - Metade da CH;● Atividades de monitoria - 15h/Disciplina;● Cursos e atividades afins em eventos - CH do curso;● Organização de eventos acadêmicos - 5h/evento;● Programas de mobilidade acadêmica: nacionais -
40h/participação, ou CH total realizada se inferior
a 40h;● Programas de mobilidade acadêmica: internaci-
onais - 80h/participação, ou CH total realizada se
inferior a 80h.

Pesquisa (P)● Trabalho apresentado em forma de pôster ou apre-
sentação oral em congresso ou evento científico -
15h/Trabalho;● Publicação de artigo científico (Primeiro autor) -
60h;● Publicação de artigo científico (co-autor) - 30h;● Participação em seminários, congressos, simpósios,
encontros e demais eventos da área de Meio Ambi-
ente - 5h/Evento, ou CH total realizada se inferior
a 5h;● Participação em projetos de Iniciação Científica
registrado na PRPPG - 60h/ano, ou CH total reali-
zada se inferior a 60h;● Participação em Voluntariado Acadêmico - PVA -
30h/ano, ou CH total realizada se inferior a 30h;● Organização de eventos científicos - 5h/evento, ou
CH total realizada se inferior a 5h.

Extensão (EX)● Organização de atividades de extensão- 5h/evento;● Participação nas Feiras de Profissão da UFPR -
CH total/feira;● Participação em projetos de extensão registrados

na PROEC 60h/ano, ou CH total realizada se infe-
rior a 60h;● Participação em cursos de extensão oferecidos pela
UFPR - CH total/curso;● Participação em cursos de extensão na área de
Meio Ambiente, externos - CH total/curso;● Participação em audiências e consultas públicas -
5h/Atividade;● Representação em conselhos administrativos ex-
ternos - 30h/ano, ou CH total realizada se inferior a
30h.

Gestão Universitária (GU)● Diretoria do centro acadêmico - 30h/ano, ou CH
total realizada se inferior a 30h;● Representação de turma - 15h/período;● Membro titular da plenária departamental e/ou
Colegiado de Curso - 20h/ano;● Membro suplente da plenária departamental e/ou
Colegiado do Curso - 10h/ano;● Representação em instâncias superiores da UFPR
- 20h/ano;● Diretoria de Empresa Júnior reconhecida pela
UFPR - 30h/ano, ou CH total realizada se inferior
a 30h;● Participação como membro gestor em Empresa Jú-
nior reconhecida pela UFPR, ou do Centro Acadê-
mico - 15h/ano.

Atividades Sócioambientais, culturais e ou-
tras (SC)● Organização de atividades culturais - 5h;● Visitas a Unidades de Conservação - 5h;● Participação como mesário em eleições - 5h;● Participação de eventos culturais - 2h;● Membro de instituição socioambiental - 10h/ano;● Participação como ouvinte de palestras -
2h/palestra;● Participação como palestrante - 4 h/palestra.
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Engenharia Ambiental e Sanitária

Programa de Orientação Acadêmica

O Programa de Orientação Acadêmica do curso de Engenharia Ambiental e Sanitária visa orientar
estudantes em sua trajetória acadêmica no intuito de identificar, preventivamente, e criar soluções para
a superação de obstáculos ao processo de ensino-aprendizagem, reduzindo a retenção e a evasão. Cada
turma tem seus respectivos professores tutores que acompanharão a vida acadêmica de seus alunos até sua
formatura.

Conheça os seus tutores:● Turma 2015: Prof. Dr. Eduardo Bacalhau● Turma 2016: Profa. Dra. Morgana Vaz da Silva e Prof. Msc. Fernando Armani● Turma 2017: Prof. Dr. Fernando Borges e Profa. Dra. Roberta Minussi
Procure seu tutor e se informe sobre o programa de tutoria.

Empresa Júnior do curso de Engenharia Ambiental e Sanitária: ELiPSE

Membros da ELiPSE: Thiago Mendes Dias, Matheus
Kopp Prandini, Maurilio Carvalho, Victor Guima-

rães Rocha, Alan D’Oliveira Correa, Luiz Ricardo
Adriano Ferreira, Marcos Vinicius de Amorim Nas-
cimento.

A ELiPSE - Empresa do Litoral do Paraná de
Serviços em Engenharia é uma associação civil sem
fins lucrativos. É a empresa júnior do curso de Enge-
nharia Ambiental e Sanitária, do Centro de Estudos
do Mar. Ela é gerida e liderada por um grupo dinâ-
mico de graduandos comprometidos com as áreas de
meio ambiente e saneamento, e conta com o assesso-
ramento de professores engenheiros. Está organizada
em áreas de consultoria e planejamento ambiental e
sanitário, operando principalmente na costa litorâ-
nea.∎

Fique Ligado !

O Centro Acadêmico de Engenharia Ambiental e
Sanitária (CAENAS) entende que a formação de um
profissional moderno com capacidade de compreen-
der problemas cada vez mais complexos do cotidiano,
está além de sala de aula e suas teorias. O Centro
Acadêmico defende a formação de profissionais com-
pletos, com vivências e experiências que capacitem
o aluno, tornando-o mais completo e com uma vi-
são cada vez mais holística. Nesse sentido, a insti-
tuição oferecerá aos alunos, a partir do dia 26/05,
o “Encontro com o Profissional” - encontros perió-
dicos com profissionais que têm em suas linhas de
pesquisa/trabalho abordagens em temas associados
ao meio ambiente e saneamento básico, com inte-
ração dos alunos através de perguntas e bate-papo.

Os acadêmicos das três turmas de Engenharia Am-
biental e Sanitária correspondem o público alvo do
evento, porém, alunos de todo o CEM são esperados.
O principal objetivo do evento é fazer esta aproxi-
mação com a realidade enfrentada pelos profissionais
das diferentes áreas de trabalho. O primeiro encon-
tro ocorreu no dia 26 de maio de 2017 na unidade de
Mirassol do CEM/UFPR com o Professor Doutor Le-
andro Ângelo Pereira, professor do eixo de recursos
naturais do IFPR Campus Paranaguá que ministrou
a palestra “Gestão Ambiental, Tecnologias de Mo-
nitoramento e Mudanças Climáticas: novas ideias e
propostas de parcerias”.
Em breve teremos novas palestras. ∎
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Entrevista
A partir de julho o curso de Engenharia Ambiental e Sanitária tem uma nova gestão. Os acadêmicos

enviaram algumas perguntas que foram respondidas pela nova coordenação do curso. Veja abaixo o que
esperar para os próximos dois anos.

Qual a importância da coordenação de curso e
como ela pode ajudar no desenvolvimento da
vida acadêmica?
Além das atribuições convencionais de uma coorde-
nação estabelecidos pela UFPR, de cuidar exclusiva-
mente da gestão acadêmica do curso, pretendemos
estimular a implementação de mudanças que propi-
ciem a melhoria do nível de aprendizado, estimulando
o pensamento crítico e a criatividade de todos os
envolvidos. A nova coordenação pretende ser pro-
ativa, com o perfil de um gestor de oportunidades,
contrapondo-se ao de gestor de recursos, na tentativa
de aprimorar a estruturação do curso de Engenharia
Ambiental e Sanitária da UFPR Campus Pontal do
Paraná. Lembramos que o nosso curso é idealizado
por seus alunos e professores, a coordenação é apenas
uma gestora. Assim, se faz necessário a participa-
ção de toda a comunidade acadêmica nesse processo.
Para isso, a coordenação contará com o auxílio do
Núcleo Docente Estruturante (NDE) e do Colegiado
do Curso, além da colaboração de todos os seus aca-
dêmicos com atitudes simples, mas que fazem toda
a diferença para o bom andamento da nova gestão.
Dentre essas atitudes destacamos: procurar conhe-
cer o manual do aluno e todas as atribuições que lhe
compete como acadêmico da UFPR, acompanhar o
calendário acadêmico e todos os prazos nele estabe-
lecidos, participar das atividades acadêmicas propos-
tas pela UFPR, pelo Curso e pelo e Centro Acadê-
mico e Empresa Junior, valorizando a formação aca-
dêmica. Para maiores informações, visitem o Portal
do Aluno da UFPR (www.portaldoaluno.ufpr.br).
Qual a importância dada às atividades extra-
curriculares? Acham importante viagens, de-
bates, palestras, minicursos para a formação

acadêmica dos alunos?
Entendemos que as atividades extracurriculares são
de fundamental importância na formação acadêmica
e vêm de encontro a complementar com ativida-
des de ensino prevista no Projeto Pedagógico do
Curso (PPC, disponível no site do curso). Além
disso, as atividades extracurriculares quando reali-
zadas em caráter de atividades formativas contem-
plarão a articulação entre ao ensino, pesquisa e ex-
tensão universitária, assegurando o caráter interdis-
ciplinar inerente às diversas áreas de conhecimento.
Lembramos que o aluno deverá cumprir ao longo
do curso obrigatoriamente 120 (cento e vinte) ho-
ras de atividades formativas documentadas em pelo
menos três modalidades diferentes. Dentre as ati-
vidades formativas podemos destacar algumas com:
estágios não-obrigatórios, atividades de pesquisa, ex-
tensão, monitoria, representação acadêmica, parti-
cipação de eventos e cursos de áreas afins. Para
maiores informações consultem o Regulamento de
Atividades Formativas, disponível no site do curso
(www.cem.ufpr.br/portal/ambientalsanitaria).
Quais os planos e propostas para a gestão?
O principal plano da nova gestão é dar continuidade
às atividades da gestão anterior de fortalecer o Curso
de Engenharia Ambiental e Sanitária para que ele se
torne uma referência na área. Para isso é de funda-
mental importância a colaboração de todos os alunos
na busca pela excelência em formação. Aproveitem o
alto nível de formação do todo o nosso corpo docente,
usem com consciência as facilidades oferecidas pela
UFPR aos seus alunos, e acima de tudo, honrem o
título de ”acadêmicos da UFPR“, uma universidade
referência no ensino superior para o Estado do Pa-
raná e para o Brasil.∎

Parceria entre o Centro de Estudos do Mar - UFPR e a Prefeitura de Pontal do Paraná

No mês de março deste ano o prefeito de Pontal
do Paraná, Marcos Fioravante, e sua comitiva, esti-
veram reunidos com a direção e servidores do Centro
de Estudos do Mar (CEM) para tratar de uma par-
ceria entre as instituições, visando à implementação
de projetos construídos por professores e que possam
melhorar a vida dos cidadãos pontalenses, bem como
oferecer alternativas à prefeitura para otimizar seu
trabalho, especialmente, nas questões ambientais e
de topografia. A fim de analisar os projetos que fo-
ram entregues ao prefeito, foi constituída uma comis-

são que fará uma análise inicial das propostas e mais
tarde estabelecer um Termo de Cooperação Técnica.
Também foi destacado o uso compartilhado da bi-
blioteca do CEM localizada em Pontal do Sul, que
em breve atenderá as comunidades interna e externa
da UFPR. A parceria firmada permitirá que qual-
quer pessoa utilize o acervo bibliográfico que além de
livros, conta com diversos periódicos, teses, disserta-
ções e trabalhos de conclusão de curso. A referida
biblioteca atenderá na antiga sede da Secretaria Mu-
nicipal de Recursos Naturais, ao lado do CEM.∎
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