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Aos dezesseis dias do mês de agosto de dois mil e dezessete, 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 do Coordenador: Carlos Eduardo Belz, Vice-coordenador: Ubiratã Assis 
Teixeira da Silva, dos representantes docentes: Luiz Laureno Mafra Junior, Talal S. 
Mahmoud,  Fabiano Bendhack, DELIBERAÇÕES: 1 – Ajustes encaminhados para 
a PROGRAD– Foi comunicado aos membros o aceite de ajuste curricular, conforme 
portaria 153/PROGRAD, itens: 1.1- Anexo com normas para elaboração de TCC. Nele 
constam propostas de novas modalidades de TCC. As normas de formatação destes 
serão elaboradas, até o final da gestão atual. 1.2 -Transformação da disciplina TCC 
em duas disciplinas TCC1 e TCC2, conformes fichas1, anexas. 1.3. Nova 
periodização, conforme anexo. 1.4 Correção do total de horas no texto das Atividades 
Formativas, conforme anexo. 1.5 Normas para o Programa de Orientação ao 
Estudante (Tutoria), anexo. 2 – Aprovação ajuste curricular bibliografias de 
disciplinas – Foi aprovada a readequação das bibliografias básicas e 
complementares do projeto pedagógico do curso, conforme o acervo disponível na 
biblioteca e as aquisições do edital do FDA. Desta readequação será elaborado um 
anexo que será incorporado ao PPC.  Com a perspectiva de recursos via PROPLAN 
para compra de livros este anexo poderá ser ajustado futuramente. 3 – Mudança de 
ementa de disciplina – O núcleo docente estruturante rejeitou a mudança na ementa 
da disciplina CEM 117 – Economia. Sugerindo ao professor responsável um ajuste no 
plano de aula. 4 – Sugestão de mudança do curso para Engenharia de Aquicultura 
e Pesca – O prof. Talal sugeriu uma discussão de mudança do curso para Engenharia 
de Aquicultura e Pesca, por sua maior abrangência. Os demais membros explicaram 
como surgiu o curso, o porquê da escolha de Engenharia em Aquicultura, as 
diferenças para Engenharia de pesca, o antagonismo de Pesca e a Aquicultura e a 
legislação paranaense que beneficia o Engenheiro de Pesca em detrimento ao 
engenheiro de Aquicultura. Porém ficou acertado que este não seria o momento ideal 
para uma mudança. 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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