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ATA DA 2ª REUNIÃO DO NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE, ANO 2016, DO 
CURSO DE ENGENHARIA E TECNOLOGIA EM AQUICULTURA DO CENTRO DE 
ESTUDOS DO MAR DA UFPR 
 
Aos vinte e nove dias do mês de setembro de dois mil e dezesseis, às quatorze 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 do Coordenador: Carlos Eduardo Belz,, do representante docente: Talal S. 
Mahmoud, e docentes convidados Fabiano Bendhack , José Guilherme Bersano Filho, 
Érica Alves González Vidal, Alexandre Sachsida Garcia, Luciene Correa Lima, 
Francisco Jose Lagreze Squella e Rodolfo Luis Petersen. DELIBERAÇÕES: 1 – 
Distribuição da carga horária do Curso de Engenharia aquicultura – Foi 
demonstrada a relação das disciplinas que estão com professores definidos e a carga 
horário individual de cada docente no curso. Para algumas disciplinas que ainda estão 
sem docentes definidos, foi aberta a possibilidade daqueles que estão com pouca 
carga horária assumirem estas disciplinas. 2 –Definição da carga horária das 
disciplinas de TCC e Estágio obrigatório – Houve a discussão da possibilidade 
destas disciplinas serem ofertas em diversas turmas, uma por professor. Porém ficou 
a dúvida como seria computada a carga horária, assim a coordenação vai procurar 
esta informação junto à PROGRAD/NAA. 3 – Defesa de TCC – a matricula do aluno 
e consequente defesa está prevista, segundo o currículo do curso, para o ocorrer no 
10º semestre do curso. Porém se discutiu uma forma do aluno estar com o trabalho 
ocorrendo em semestre anteriormente a matricula. As possibilidades seriam: dividir a 
disciplina de TCC em duas, que ocorreriam em semestres separados. A outra 
sugestão seria utilizar a disciplina de metodologia cientifica, como um pré-requisito 
para matricula no TCC, nesta o aluno desenvolveria algo relacionado ao TCC. 4 – 
Regulamento de Tutoria – Com objetivo de diminuir a evasão e as taxas de 
jubilamento, foi repassado aos membros do NDE um esboço do regulamento sobre 
tutoria. A implantação deverá ocorrer até o final deste ano e a tutoria ficará sendo um 
professor por turma. 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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Carlos Eduardo Belz (DR)                                   Cleiton José Silva R. Noga 

Coordenador do Curso                                     Secretário do Curso 
Engenharia em Aquicultura                         Engenharia em Aquicultura 

 
 


