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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 vinte e quatro dias do mês de outubro 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 Sachsida Garcia, Ubiratan Assis T. da Silva e 
Fabiano Bendhack.   DELIBERAÇÕES:  1) Oficialização de membro do NDE: Foi aprovada 
a inclusão do professor Ubiratan Assis T. da Silva como membro permanente do NDE. Com 
a licença do professor Luiz Mafra, titular do NDE, ressaltou-se ainda mais a importância da 
sua participação. 2) Avaliação (CPA 2018): Já está disponível a avaliação institucional do 
ano de 2018 em: http://www.cpa.ufpr.br/avaliacao. É de grande importância que técnicos e 
docentes participem do processo, pois nele estão contidos elementos fundamentais ao 
desenvolvimento estratégico do curso. A avaliação CPA  também é um canal importante para 
sugerir melhorias no âmbito da UFPR. O professor Fabiano salientou  a ótima avaliação das 
disciplinas que o nosso curso vem recebendo.  3) Classificação Internacional de Cursos 
(CINE): Parecer favorável a classificação internacional sugerida. Embora se tenham 
ressalvas a inadequação de alguns termos classificatórios da tabela, já que não contemplam 
a área específica de atuação da aquicultura, tampouco o perfil dos nossos egressos.  4). 
Resultados levantamentos de dados sobre a Aquicultura do CEM: a) Perfil 
profissional/acadêmico dos egressos, por prof. Fabiano Bendhack:  O levantamento prévio 
indicou que para os respondentes do formulário, enquanto discentes, houve uma grande 
satisfação com o curso. E após a conclusão, a inserção profissional proporcionada pelo curso 
ajudou em suas carreiras. Para compilação e finalização deste indicativo, aguarda-se retorno 
de respostas adicionais, para tanto, outros e.mails enviados aos egressos. b) Atividades 
Extensão, por Prof. Alexandre Sachida:Foram relatados os projetos, cursos e eventos de 
extensão em andamento e em processo de cadastro relacionados ao curso. Atualmente 
podem ser identificados dois projetos coordenados diretamente por docentes da Aquicultura. 
c) Formulário Modelo Planejamento Estratégico por Prof.  Francisco Lagreze: Os dez tópicos 
respondidos em ordem de prioridade foram transformados em gráficos, onde se apontou 
como prioridade a reformulação do curso. Foi observado que a avaliação das prioridades 
ficou ligeiramente comprometida pela fragmentação de respostas, em função da 
estruturação de perguntas do formulário. Assim, alguns ajustes neste form vão trazer melhor 
clareza quanto à ordem de prioridades.  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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