
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 
CENTRO DE ESTUDOS DO MAR 
CAMPUS PONTAL DO PARANÁ 

COORDENAÇÃO DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL 

 
 

 Avenida Beira Mar s/n - Caixa Postal: 61            Rua Rio Grande do Norte, nº. 145 

           Balneário Pontal do Sul                    Balneário de Mirassol 

    Pontal do Paraná - PR - 83255-976         Pontal do Paraná - PR - 83255-976 

Tel: 41 3511-8600 - Fax: 41 3511-8648       Tel: 41 3511-2148 - Fax: 41 3511-8648 

www.cem.ufpr.br 

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL CPP-CEM – 1 

GESTÃO 2020-2022 2 

 3 

Pontal do Paraná, agosto de 2020. 4 

 5 
O curso de Engenharia Civil do Campus Pontal do Paraná, no ano de 2020, recebeu sua sexta 6 
turma de ingressantes, sendo que a turma de veteranos já conta com 8 engenheiros formados. Um 7 
dos grandes objetivos do curso é a formação de engenheiros civis dotados de capacidade técnica 8 
e atentos às conjunturas nacional e mundial, capazes de trabalhar em equipes multidisciplinares, 9 
que interajam com as tecnologias de construção, comunicação e informação. Os egressos devem 10 
ser capacitados para exercer o papel do engenheiro civil frente à sociedade, valorizando e 11 
contribuindo com o crescimento do conhecimento nas diferentes áreas da engenharia civil, sempre 12 
respeitando o meio ambiente e as características e identidades culturais dos locais que atuarem. 13 
Para que o objetivo pleno de implementação do curso seja atendido, foram traçadas diversas metas 14 
de melhorias para serem atingidas, entre elas: 15 

– Aquisição e atualização completa do acervo de biblioteca para atender todas as disciplinas no 16 
curso em suas Bibliografias Básica e Complementar. 17 

– Aquisição de materiais/equipamentos didáticos para apoio às disciplinas que apresentam aulas 18 
de laboratório e de campo. 19 

– Ampliação/criação dos espaços físicos destinados aos laboratórios utilizados pelo curso. 20 

– Aquisição de mais computadores e softwares para aulas com necessidades computacionais. 21 

– Aquisição de materiais de apoio para as aulas, como laptop para uso dos professores, projetor de 22 
slides de uso do curso, computador com melhor capacidade operacional para secretaria do curso. 23 

– Aquisição de materiais de apoio para os alunos cursando as disciplinas de TCC, como laptops 24 
com melhor capacidade operacional para o uso aplicado as demandas de engenharia civil. 25 

– Melhoria das condições para permanência dos alunos durante períodos pré-aula e intervalo, como 26 
colocação de bancos e mesas de uso comum. 27 

– Melhoria das condições ofertadas para a empresa júnior do curso, como a adequação de um 28 
espaço físico. 29 

Os recursos para implementação das melhorias serão buscados junto aos órgãos competentes na 30 
Universidade Federal do Paraná e possíveis parcerias junto a outras instituições, seguindo as 31 
normativas da UFPR. 32 
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