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Aos nove dias do mês de agosto 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 e Luiz Laureno Mafra Júnior, o prof. 
Fabiano Bendhack justificou sua ausência.   DELIBERAÇÕES:  1 – Planejamento 
Estratégico (PE) do Curso, formulário individual 1ª etapa – O “formulário modelo” para 
elaboração do PE, elaborado pela profa Luciene, foi apresentado pelo prof. Lagreze: 
Estruturado em 10 tópicos, os quais deverão ser apontados em ordem de prioridade pelos 
respondentes (professores e técnicos), e haverá a possibilidade de incluir um novo tópico. 
Foi sugerida pelo prof. Mafra a inclusão de uma questão que abordasse a 
discussão/avaliação periódica de ajustes e/ou reforma curricular, a qual foi aprovada. O prof. 
Francisco Lagreze será o encarregado pela divulgação do formulário entre os respondentes, 
preferencialmente antes da reunião dos professores da Aquicultura, prevista para daqui  a 
alguns dias . 2 - MEC: Foi feito um relato do andamento dos levantamentos sugeridos na 
reunião anterior: i) Análise da Produção técnico-cientifica (responsabilidade do Prof Mafra) e 
de extensão do atual corpo docente (prof. Alexandre Sachida): Foram e estão sendo 
coletados os dados, para os formulários do MEC, bem como para avaliação atual do curso 
pelo próprio NDE. ii)  Diagnóstico do perfil profissional/acadêmico dos egressos (prof. 
Fabiano Bendhack).  Vários egressos já foram contatados via e.mail para responder a 
formulário específico.  iii) Levantamento dos dados acadêmicos do curso, (Cleiton Noga) já 
apresentados.  Todos os dados disponíveis através do SIE e outras plataformas foram 
tabulados em uma planilha Excel e repassados a coordenação. iv) A atualização dos 
currículos Lattes e devidos comprovantes (prof. Luiz Mafra): Todos os profs devem ser 
relembrados de encaminhar cópia impressa para compor a pasta, a qual será verificada pelos 
avaliadores do MEC. Lembrando que ainda não temos indicado o período em que 
receberemos a comissao de avaliação  3 – Cortes, ajustes e situação geral do 
curso/CEM/UFPR: A coordenadora expos ao NDE as discussões que vem sendo 
conduzidas nas reuniões do comitê administrativo do CEM, bem como das plenárias 
setoriais.  Onde um dos assuntos foi a situação do curso de Ciências Exatas, o qual pode 
sofrer um grande ajuste em sua estrutura. Este e outros ajustes pré anunciados podem afetar 
os outros cursos do CEM, inclusive a Engenharia de Aquicultura. A coordenação também 
salientou a preocupação com as aulas de campo, que deverão ser afetadas, em breve, por 
falta de recursos financeiros para sustentar transportes, incluindo embarcações. 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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