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Aos nove dias do mês de maio de dois mil e dezenove, às dezesseis horas, no prédio do balneário
Mirassol,  realizou-se  reunião  do  NDE  do  Curso  Engenharia  em  Aquicultura  da  UFPR,  com  a
presença  da  Coordenadora  Luciene  Correa  Lima,  Vice  coordenador,  Francisco  Jose  Lagreze
Squella,  dos  representantes  docentes:  Fabiano  Bendhack  e  Alexandre  Saschida  Garcia  e  dos
convidados:  Prof.  José G. Bersano,   a  técnica  em assuntos educacionais,Sânia  Barasuol  e da
discente,  Ana Karine Kope.  1) Disciplinas optativas: A coordenação solicitou a proposição de
novas  disciplinas  optativas  para  aumentar  o  leque  de  opções  dos  alunos  e  também para  um
revezamento  adequado   destas  disciplinas  dentro  das  lacunas  específicas  previstas  na  grade
curricular. Esperando que surjam mais idéias, a  coordenação estenderá o prazo de recebimento de
novas  optativas  até  o  final  deste  maio  2019.  A  disciplina  AQI  051,Projetos  de  Engenharia  de
Pequeno Porte, da profa Elizabete Bavastri teve sua CH ajustada de 54 para 72h e será escalada
para oferta no próximo semestre. 2) Revisão das fichas 1 de disciplinas: Devido aos problemas
ocasionados com as saídas de campo, foi proposto ao grupo a adequação das fichas 1, indicando
na  opção  CP  (aula  de  campo),  as  potenciais  saídas  práticas.  As  mudanças  deverão  ser
encaminhadas no próximo ajuste curricular,  aproveitando a necessidade de incluir  extensão na
divisão das CH de disciplinas, o que deverá ocorrer até 2021. A coordenadora explanou a proposta
de  inserção  da  curricularização  da  extensão  pela  UFPR,  lembrando  que  tal  recomendação  é
nacional  (MEC),  em  que  os  cursos  deverão  ter  uma  parcela  de  10%  da  CH  na  modalidade
extensão.  Estas   informações  foram  obtidas  na  última  e  recente  reunião  do  Colegiado  de
Coordenadores de Graduação CCGrad.,que continuará a discutir os mecanismos para atendimento
desta  normativa.  3)  Alteração/adequação  da  grade  curricular/periodização  do  atual  curso:
Considerando que o NDE vem levantando formas de reduzir a evasão de nossos alunos,  o prof
Alexandre propôs a discussão acerca de uma nova periodização. Isto porque tem-se constatado
que a maior parte das evasões ocorrem no segundo, terceiro e quarto períodos do curso. Esses
períodos são aqueles que concentram grande parte das disciplinas do núcleo de exatas. Os alunos,
inclusive manifestaram  que são disciplinas que barram o progresso no curso e, por conseguinte, o
interesse de vários  discentes em permanecer.   Foi  identificada também a necessidade de que
docentes desta área (exatas) tenham maior identificação com o curso, através de uma sequência
onde ministrem tais  disciplinas.  A permanência  do mesmo docente  na disciplina   criaria  maior
vínculo, não somente com os próprios alunos, mas também permitiria que o Colegiado sugerisse a
adoção de metodologias mais direcionadas ao tema principal do curso. Foi proposto também que o
núcleo  específico  tentasse  ofertar  mais   saídas  a  campo,  as  quais  proporcionariam  desde  os
períodos  iniciais,  um estreitamento  maior  de  laços  entre  alunos  com seus  professores  e  com
contatos externos de outras instituições. O assunto deverá ser continuado em reuniões futuras, pois
a  permanência  dos  alunos  até  sua  conclusão  deve  sempre  ser  um  dos  objetivos  de  nossos
colegiados.  Não havendo mais nada a tratar, foi encerrada a reunião, onde eu, Cleiton José Silva
Rodrigues Noga, secretário do curso, lavrei a presente ata. 
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