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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE DO 1 

CURSO DE ENGENHARIA CIVIL DO CENTRO DE ESTUDOS DO MAR EM 05 DE 2 

JULHO DE 2019. 3 

 4 

Pontal do Paraná, 05 de julho de 2019. 5 

 6 

No dia 05 de julho de 2019, às 09:45 h, na unidade Pontal do Sul – Sala PGSISCO, ocorreu 7 

a reunião do Núcleo Docente Estruturante, reunião convocada pela presidente do NDE 8 

Profª Drª Roberta Brondani Minussi. Fizeram-se presentes os professores Doutores 9 

Henrique Machado Kroetz, Gustavo Pacheco Tomas e Ricardo Brocenski e. Os Professores 10 

doutores Carlos Eduardo Rossigali e Fernando Araújo Borges (vice-coordenador) 11 

justificaram a ausência. Pautas: 1) Aprovação da atas anterior; 2) Curricularização da 12 

extensão, novo PPC e a perspectiva de não ocorrerem novas contratações de 13 

professores; 3) Alteração do semestre de oferta de levantamentos batimétricos e 14 

dragagens; 4) Rateio de recursos de almoxarifado; 5) Inclusões de pauta –Abertura 15 

de turmas extras de disciplinas.1º Item de pauta: Aprovado por unanimidade. 2º Item 16 

de pauta: A professora Roberta falou das cinco modalidades propostas da PROEX para a 17 

curricularização da extensão e que foram apresentadas em reunião na qual o professor 18 

Fernando participou. O professor Gustavo, que estavam em outra reunião da PROEX como 19 

representante do curso, informou que a PROEX está aberta a outras possibilidades. O 20 

professor Gustavo, então, retomou a proposta dada em reunião anterior do NDE de se fazer 21 

uma semana de atividades de extensão em cada semestre. A professora Roberta lembrou 22 

que isto afetaria o calendário que já é muito apertado. Após ampla discussão, o NDE 23 

entendeu que se todas disciplinas passassem para 20% EAD, além de modernizar o curso, 24 

flexibilizaria a oferta das disciplinas principalmente quando o calendário está muito 25 

apertado. O professor Gustavo propôs que cada dia da semana de extensão seja dividida 26 

em atividades em 5 grupos (1º ano, 2º ano, 3º ano, 4º ano, 5º ano) e que os grupos irão se 27 

revezando nestas atividades. Algumas das atividades poderão ser integradas como outros 28 

cursos, como: CEM de portas abertas. O NDE também entendeu que, se todos alunos 29 

participarem, a semana dos calouros e a semana de engenharia civil poderia ser integrada 30 

às atividades de extensão. A professora Roberta ficou de levar esta proposta ao comitê 31 

administrativo. Dúvidas ainda pairam sobre como este trabalho extra dos professores será 32 

contabilizado e como serão resolvidas as questões de custos e seguro contra acidentes, 33 

etc, no caso de atividades de extensão fora da universidade. Ainda sobre a reforma 34 

curricular, a professora Roberta levantou a problemática da possibilidade de não ocorrerem 35 

novas contratações e que isso impediria que a proposta levantada pelo professor Carlos de 36 

uma reforma curricular com aumento de carga horária (embora ideal) seja implementada a 37 

curto prazo. Após ampla discussão o NDE concluiu que a carga horária não pode ser 38 

aumentada de imediato e que devam ser reorganizadas as disciplinas para a reforma 39 

curricular que deverá acontecer junto com a curricularização da extensão. No futuro, se as 40 

condições mudarem, uma proposta de aumento da carga horária pode ser discutida. O NDE 41 

também entendeu que o primeiro passo é se pensar na reforma curricular dos núcleos 42 

específico e profissionalizantes. Aprovado por unanimidade. 3º Item de pauta: O professor 43 

Gustavo informou que tem interesse em assumir a disciplina de Levantamentos 44 

Batimétricos e Dragagens, deixando uma disciplina de outra área que oferta no curso de 45 

Eng. De Aquicultura. Para isto, no entanto, o período de oferta teria de mudar. A professora 46 
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Roberta informou que não sabe se isto pode ser feito já que a disciplina já foi ofertada. Após 47 

estudo da grade curricular, percebeu-se que não haveria como fazer neste momento e que 48 

o ideal seria que esta modificação deveria acompanhar a reforma curricular. Aprovado por 49 

unanimidade. 4º Item de pauta: A professora Roberta informou que cada curso possui um 50 

valor de 1200 reais para compra de material de almoxarifado. Após visualização dos itens, 51 

a professora ficou de disponibilizar uma planilha online para que sejam efetuados os 52 

pedidos da melhor forma possível. Aprovado por unanimidade. 5º item da pauta: A 53 

professora roberta informou que há um pedido formal de 26 alunos de abertura de turma 54 

extra da disciplina de Mecânica Geral para o prof. Henrique. A professora informou também 55 

que há um pedido (ainda informal) de abertura da disciplina de Hidráulica ou de Mecânica 56 

dos Fluidos para a mesma. A professora Roberta informou que, embora entenda que isto 57 

facilitaria a matrícula dos alunos, que poderia implicar na falta de professores em outras 58 

disciplinas que já serão ofertadas. Após ampla discussão, o NDE entendeu que, por hora, 59 

não será ofertada nenhuma turma extra. Aprovado por unanimidade. E nada mais havendo 60 

a tratar, a presidente do NDE deu por encerrada a reunião e eu Roberta Brondani Minussi 61 

lavrei a presente ata. 62 

 63 

 64 

 65 

Profa. Roberta Brondani Minussi 66 

Coordenadora do curso de Engenharia Civil CEM/UFPR 67 

  


