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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 quatro dias do mês de abril 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 Talal S. Mahmoud.   
DELIBERAÇÕES: 1 – Planejamento Estratégico do Curso – Foi rediscutida a importância 
do curso ter seu próprio planejamento estratégico. Salientou-se que muitas ações já fariam 
parte desse planejamento, porém não estão escritas em nenhum lugar.  O professor Talal 
elaborou um questionário que serviria para o início deste trabalho. Após alguns ajustes no 
referido questionário, os docentes o responderiam. Os dados obtidos seriam tabulados para 
uma discussão mais aprofundada.  2 – Pendencias formulários II FEA MEC – Ainda não 
está definida a data da visita de avaliação do curso pelo MEC. Porém faltam algumas 
complementações no formulário FEA/MEC. Essas devem disponibilizadas pelo professor, 
Lagreze, através do Google drive para que os demais docentes possam 
editar/complementar. Esta tarefa deverá ser concluída até dia 30 do corrente mês. 3 – 
Avaliação da Coordenação – a coordenadora do curso, professora Luciene, falou da 
importância de haver avaliações periódicas da coordenação. Para isso elaborou um 
formulário, que ficará disponível on line para todos os segmentos da comunidade CEM 
responderem. O professor Alexandre acha importante que se crie um formulário também 
para avaliação semestral das disciplinas ofertadas para a Eng. Aquicultura 4) Laboratório 
de computação:   O professor Francisco Lagreze apresentou dois esboços para transformar 
a sala 4 (na Unidade Mirassol) em uma sala mista de computação/sala de aula tradicional. 
O esboço que prevê 24 computadores foi o escolhido. Essa escolha será igualmente 
apresentada a coordenação do curso de Licenciatura em Ciências Exatas, a qual também 
usará este espaço, principalmente com professores do núcleo de matemática.  
5) Divulgação da Eng. Aquicultura CEM: Dentro do plano da Coordenação para ampliar a 
divulgação do curso, seja de maneira técnico científica ou junto à comunidade foram 
apresentadas:  i) a submissão dos trabalhos defendidos de TCC em Congressos para 
incentivar tambem a socialização científica dos alunos ii) publicação, de fotos com breve 
relato das visitas da comunidade as instalações do curso e de outras atividades 
interessantes, conduzidas em aulas. O vice coordenador, Francisco Lagreze, sugeriu um 
projeto para a construção de uma amostra permanente de conchas e objetos encontrados 
em sambaquis. Parte desse material seria disponibilizada imediatamente pelo professor 
Carlos Belz.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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