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ATA DE REUNIÃO DO NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE DO  ANO 2017, DO 
CURSO DE ENGENHARIA EM AQUICULTURA DO CENTRO DE ESTUDOS DO 
MAR DA UFPR 
 
Aos sete dias do mês de novembro de dois mil e dezessete, às 11:50, no auditório 
do Centro de Estudos do Mar, em Pontal do Sul, realizou-se reunião do Núcleo 
Docente Estruturante (NDE) da Engenharia em Aquicultura do CEM,UFPR, com os 
professores presentes Luciene Correa Lima, Francisco Jose Lagreze Squella, Luiz 
Laureno Mafra Júnior e Talal Suleiman Mahmoud. Justificou sua ausência o 
professor Alexandre Sacshida Garcia. Os assuntos abordados foram 1. MEC - 
Formulário II FEA. Este formulário (form) deverá estar preenchido 15 dias após o 
MEC analisar o processo número 201714468, relativo ao protocolo de 
reconhecimento do curso, enviado dia 06 de outubro de 2017. Os coordenadores já 
começaram o preenchimento mas é preciso que todos os membros do NDE 
participem e discutam as questões, conforme completam o form. É também 
importante dar celeridade ao preenchimento, sobretudo devido à aproximação do 
período de férias, onde se pode pecisar de informações dos professores e eles 
estarão ausentes.  Talal sugere que os tópicos do form sejam distribuidos entre os 
membros do NDE. Luciene vai enviar o form completo para que todos do NDE se 
inteirem detalhadamente do documento e o completem. 2. Plano Estratégico do 
Curso Engenharia de Aquicultura:   Em consonância com o Projeto Pedagógico do 
Curso (PPC) e com o Centro de Estudos do Mar, mas orientado para o adequado 
desenvolvimento e progresso da E. Aquicultura, é preciso que o conjunto de 
discussões e ações sobre o Planejamento Estratégico da Engenharia de Aquicultura 
do CEM seja retomado, seja atualizado e continuado. É preciso estabelecer 
objetivos, metas e ações a curto, médio e longo prazo, elaborando, portanto, um 
documento verdadeiramente útil a ser efetivamente seguido.  Luiz Mafra ressaltou 
que a toda a comunidade docente e também representantes discentes do curso 
devem participar ativamente de tais discussões.  Foi sugerido o envio de uma 
espécie de formulário para levantar as opiniões da referida comunidade sobre suas 
ideias acerca do planejamento estratégico. Talal vai procurar alguns modelos de 
forms que o NDE possa talvez usar . Foram mencionados alguns tópicos que já 
estão na pauta de discussões  do planejamento estratégico da E. aquicultura: A 
necessidade de que haja professores fixos no curso em vez da substituição 
constante de docentes, para atendimentos diversos. Que os docentes substitutos 
sejam escalados apenas em casos especiais Também se falou da posibilidade de 
melhorar o mecanismo de oferta de disciplinas optativas (OPT), já que se deseja 
ampliar a lista atual, sobretudo ofertando disciplinas que possam trabalhar o 
conhecimento teórico dos demais cursos do CEM na prática específica da E. de 
Aquicultura. Por exemplo: “Resistência e tipo de materiais para construção de 
tanques e viveiros”.  Foi mencionado que, talvez, fosse um objeivo de médio-longo 
prazo do planejamento estratégico, o funcionamento do curso em dois turnos.3. 
Melhoria da comunicação.  Foi  ressaltada a necessidade de melhorar e intensificar 
a comunicação entre os pares, não somente do Curso de E. Aquicultura, mas 
também entre os representantes dos diversos comitês e comissões de 
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representação para que propostas que sejam de interesse da E. Aquicultura 
cheguem a instâncias (como as plenárias, por exemplo), já discutidas e com um 
posicionamento coletivo e pré-definido.  4. Breve relato sobre a última reunião do 
Comitê Administrativo do CEM (CoAd) de 31/10/17: Foi apresentado o documento 
escrito, sobre “Programa de Qualificação da Convivência no CEM”, onde o item 6 
aborda especificamente a necessidade da Área de Convivência na Unidade Mirassol. 
Lagreze lembrou, que, na última visita do Reitor ao CEM, há algumas semanas, ele 
fez questão de mencionar tal necessidade como sendo urgente. Na referida reunião 
do CoAd os representantes deixaram, mais uma vez, explicitado que a Equipe dos 
Campi Avançados, da Reitoria - UFPR deve ser lembrada de atender às 
necessidades de Mirassol, ainda que em caráter emergencial, a exemplo do prédio 
(em frente ao RU, em Pontal do Sul) alugado e remodelado para desafogar os 
espeços ora existentes e abrigar   novas turmas de alunos que se ingressam nos 
diversos cursos do CEM.  5. Próximas reuniões do NDE: Os membros do NDE  
definiram que as reuniões deverão ser agendadas às quarta-feiras, de 13:30 às 15h. 
Não havendo mais nada a tratar, foi encerrada a reunião, onde eu, Luciene C Lima, 
lavrei a presente ata.  
 

                                                                               
Luciene Correa Lima  
Presidente do NDE 

Engenharia de Aquicultura 
  


