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Aquicultura é a atividade de cultivo de peixes, crustáceos, moluscos, macroalgas, 

organismos zooplanctônicos e microalgas, cujos objetivos principais são a produção de 

alimentos, ornamentação e desenvolvimento de produtos biotecnológicos em diversas 

áreas de interesse. Como atividade de produção de alimentos, é uma das que mais tem 

crescido no mundo nos últimos anos. Desempenha um papel econômico e social 

importante pela produção de alimento de alta qualidade nutricional, geração de emprego, 

renda e potencial promoção de equiparação social em uma atividade de baixo impacto 

ambiental.  A oferta mundial de pescado pela via extrativista tem se estabilizado desde o 

início da década de 1990, tornando a oferta proveniente da Aquicultura cada vez mais 

significativa. A Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação (FAO) 

indica para os próximos anos um crescimento ainda mais expressivo da Aquicultura. O 

Brasil, que possui um extenso litoral e ampla distribuição de corpos hídricos continentais, 

tem grande potencial para aumentar a sua representação mundial no setor. Atualmente o 

grande desafio de nosso país para acompanhar a tendência mundial de crescimento, é 

aumentar a produção aquícola respeitando os limites de sustentabilidade, e para isso a 

formação de profissionais capacitados e atuação específica, se torna estratégia 

fundamental. Em particular, o empreendedorismo na Aquicultura assume importância 

ímpar na Costa Sul-Sudeste devido às condições hidrográficas e mercadológicas 

específicas da região. 

 

O Engenheiro de Aquicultura é o profissional que possui conhecimento tecnológico e 

biológico específicos e adequados para gerenciar o melhor desempenho na produção de 

organismos aquáticos. Durante a sua graduação, além da parte técnica específica em 

Aquicultura, o aluno cursa disciplinas de outras áreas do conhecimento como: Exatas e 

Tecnológicas, Ciências Sociais e Ambientais. 

 

  O Engenheiro de Aquicultura formado no CPP-CEM tem a sua formação direcionada 

para a produção aquícola eficiente e sustentável, para o desenvolvimento de projetos, 

gerenciamento de sistemas de produção, diagnóstico de produção, além de visão 

empreendedora e também capacidade de integração de tecnologias e inovação nas áreas  
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da produção como: maricultura, aquicultura costeira, piscicultura continental, marinha e 

ornamental, malacocultura, carcinicultura marinha, bem como produção de zooplâncton e 

fitoplâncton. O curso possui forte ênfase na correlação entre o conhecimento teórico e às 

práticas de trabalho, incentivo à participação em projetos de pesquisa e de extensão, 

apoio para a realização dos trabalhos práticos de conclusão de curso, além do incentivo 

contínuo a busca por estágios de vivência profissional. Para que os objetivos do curso 

sejam alcançados, as metas de implementação de melhorias traçadas para o período são: 

 

– Aquisição e atualização do acervo de biblioteca para atender as disciplinas do curso 

em suas Bibliografias Básicas e Complementares;  

 

– Aquisição de materiais e equipamentos para apoio às aulas práticas do curso; 

 

–  Aquisição de materiais, reagentes e equipamentos para o funcionamento pleno dos 

laboratórios didáticos de aquicultura; 

 

– Aquisição de computadores para aulas que necessitam de recursos de informática; 

 

– Aquisição de materiais de apoio para as aulas, como laptops para uso dos 

professores, projetores de slides e computador com melhor capacidade operacional para 

a secretaria do curso; 

 

– Melhoria das condições para permanência dos alunos durante períodos pré-aula e 

intervalos, como criação de espaços cobertos e colocação de bancos e mesas em áreas de 

uso comum, assim como um espaço físico para a sede do centro acadêmico. 

 

Os recursos para implementação das melhorias serão buscados internamente na 

Universidade Federal do Paraná, bem como junto a outros órgãos e agências de fomento 

ao ensino, pesquisa e extensão.  

 
 
 
 

 


