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ATA DA REUNIÃO NDE DO CURSO DE ENGENHARIA EM AQUICULTURA DO 
CENTRO DE ESTUDOS DO MAR DA UFPR 

 
Aos três dias do mês de dezembro de dois mil e dezenove, às catorze horas, no prédio 
do balneário Mirassol, realizou-se reunião do NDE Curso Engenharia em Aquicultura 
da UFPR, com a presença do coordenador José G. Bersano, Vice-coordenador: 
Fabiano Bendhack, dos representantes docentes: Luiz L. Mafra, Francisco Jose 
Lagreze Squella, Eduardo Bacalhau Pauta 1 – Reunião de coordenadores de 
cursos da Aquicultura – Realizado em Florianópolis, o encontro discutiu diretrizes 
curriculares para os cursos de aquicultura. Estiveram presentes cinco cursos, o nosso 
foi representado pelo prof. Francisco Lagreze.  A organização apresentou a resolução 
02 de abril/19 do CREA, a qual define diretrizes para os cursos de engenharia, 
experiencias curriculares e normas de diretrizes curriculares.  Em seguida houve uma 
breve apresentação de cada curso presente. Em março de 2020, deverá ocorrer um 
novo encontro para dar continuidade às discussões e num futuro se implementar 
diretrizes curriculares nacionais para os cursos ligados à aquicultura. 2 -  Mudança 
curricular -  O prof. Lagreze comentou que os cursos presentes no encontro de 
Florianópolis tem carga  horária de estágio igual ou superior a 300 horas, assim num 
futuro ajuste curricular nosso curso poderá se adequar a experiência dos outros 
cursos. O prof. Fabiano sugeriu ao nosso curso um enfoque mais empreendedor com 
parcerias com o Sebrae e disciplinas nesta linha. O prof. Bacalhau sugeriu mudanças 
nas disciplinas de matemática. Uma readequação de conteúdo destas, com novas 
disciplinas e extinção de outras e mudança de periodização. Será elaborado um 
esboço de periodização e curricularização, o qual será discutido em nova reunião. 
Propostas dos alunos: Alteração no oferecimento das disciplinas: Metodologia 
Cientifica: Permutar para o primeiro semestre, em consulta prévia, a professora 
responsável pela disciplina não achou benéfica essa mudança, assim não ocorrerá 
essa mudança. Calculo I e ALGA permuta para o segundo semestre, integra as 
mudanças do prof. Bacalhau. Alterações de ementa de disciplinas: Disciplinas comuns 
as outras engenharias e com alunos destes cursos matriculados nas disciplinas 
ofertadas pelo nosso curso tem feito professores darem pouca ou nenhuma ênfase 
para aplicação na engenharia aquicultura. Desta forma os alunos solicitam uma 
mudança de ementa com enfoque ao curso. Como exemplo as disciplinas citadas 
foram: Expressão Gráfica: Mecânica Geral; Introdução a Ciência dos Materiais; 
Avaliação de Impacto Ambiental. Assunto em discussão no NDE. Fusão de 
Disciplinas: Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico + Biodiversidade e 
Conservação: Parecer desfavorável do professor responsável, deve apenas ocorrer 
correções pontuais com o outro docente envolvido. Eletricidade e Projetos Elétricos: 
Parecer favorável da professora responsável. Validação de Novas Optativas – 
Disciplina correntes no próprio campus estão sendo solicitadas para uma adição 
curricular, assim validando como optativas para o nosso curso. Criação de Novas 
Optativas: Foi repassada a demanda de novas optativas como: Inovações 
Tecnológicas; Energias renováveis na propriedade rural; Produção de carnes exóticas; 
Máquinas e motores; Confecção de ferramentas de despesca e manejo; Hidrologia II 
aplicada a aquicultura. O tema de disciplinas optativas também faz parte da discussão 
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do ajuste curricular nesta e nas próximas reuniões de NDE.. Não havendo mais nada 
a tratar, foi encerrada a reunião, onde eu, Cleiton Noga, Secretário do curso, lavrei a 
presente ata .                           
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