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ATA DA  REUNIÃO DO NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE, ANO 2018, DO CURSO DE 
ENGENHARIA E TECNOLOGIA EM AQUICULTURA DO CENTRO DE ESTUDOS DO MAR 
DA UFPR 
Aos seis dias do mês de junho de dois mil e dezoito, às quinze horas, no prédio do balneário 
Mirassol, realizou-se reunião do Núcleo Docente Estruturante do Curso Engenharia em 
Aquicultura e Tecnologia em Aquicultura da UFPR, com a presença da Coordenadora, 
Luciene Correa Lima, Vice coordenador, Francisco Jose Lagreze Squella, dos 
representantes docentes: Alexandre Sachida Garcia, Luiz Laureno Mafra Júnior e Fabiano 
Bendhack.   DELIBERAÇÕES:  1 – Planejamento Estratégico (PE) do Curso – O 
“formulário modelo” para elaboração do PE, apresentado em reuniões anteriores deverá ser 
condensado em menos questões. Na verdade, este será precedido de um formulário 
eletrônico, com aproximadamente 10 tópicos, os quais devem ser apontados em ordem de 
prioridade pelos respondentes. Luciene Lima ficará encarregada do formulario.  Em paralelo, 
algumas ações  e respectivos responsáveis, para um mapeamento real e atualizado da 
situação do curso, incluirão:  i) Análise da Produção técnico-cientifica e de extensão do atual 
corpo docente: responsável prof. Luiz Mafra. Para tanto, os docentes receberão um email da 
coordenação informando que devem fazer a atualização dos currículos Lattes até o dia 
20/06/18. ii)  Diagnóstico do perfil profissional/acadêmico dos egressos, responsável prof. 
Fabiano Bendhack. iii) Levantamento dos dados acadêmicos do curso, responsável Cleiton 
Noga.  2 – MEC atualização compra de livros / Formulários MEC: Houve corte na verba 
para aquisição de bibliografia complementar do curso. O valor final com essa redução ficou 
em R$25.000, por curso. A bibliotecária Liliam Orquiza, deverá ver com a UFPR, a 
possibilidade de posterior incremento deste valor para atender a compra de títulos que a 
Aquicultura não pode adquirir, inclusive títulos de língua inglesa. Segundo informações dos 
responsáveis , os livros contemplados na verba inicial já estão em processo de compra. Está 
disponibilizado pelo professor Lagreze, através do Google drive, o formulário “FEA/MEC” 
para edição/complementação de respostas. Todos os membros do NDE devem se inteirar 
do doc e participar nas respostas.  Os docentes também devem deixar uma pasta com seus 
documentos pessoais, impressos, na secretaria do curso para a visita de avalição do MEC. 
Prazo tentativo para a documentação impressa: 30/06/18. 3 – Coordenação de Curso – 
formulário de Avaliação: A coordenadora salientou que ainda está disponível online para 
todos os segmentos da comunidade do curso o preenchimento do   formulário de avalição 
da coordenação, cujo objetivo principal é aprimorar a gestão do curso .  4)  Resultados 
Comissão Própria de Avaliação-CPA 2017:  Já estão disponíveis os resultados das últimas  
avaliações UFPR-CPA  2017  em: http://200.17.193.102/portal/relatorios/ufpr/g/20172/c/5. É 
de grande importância que os docentes vinculados ao curso leiam esses relatórios, pois nele 
estão contidas avaliações/resultados importantes aos cursos, inclusive com detalhamentos 
das ddisciplinas.Tais resultados são elementos fundamentais ao desenvolvimento do nosso 
Planejamento Estratégico. 5) Vestibular 18-2019: Como sugestões para divulgar o curso e 
atrair mais vestibulandos, foram apresentadas as seguintes propostas:  i) Elaboração de um 
vídeo curto pi vários vídeos expressos, pelos proprios alunos, com a aprovação pelos 
professores: Tema: “Por que fazer Eng. Aquicultura?” A divulgação será inicialmente entre 
os interessados, na própria feira de profissões. ii). Fazer uma mini feira de profissões em 
Pontal do PR em conjunto com os outros cursos do CEM. iii) Solicitar apoio à tv UFPR para 
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produção de um vídeo institucional sobre o curso. 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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