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Curitiba, 24 de abril de 2014 

 

1ª Reunião do Núcleo Docente Estruturante (NDE) 

 

Estiveram presentes nesta reunião todos os professores membros do NDE do Curso de 
Engenharia Cartográfica e de Agrimensura: Luis Augusto Koenig Veiga (presidente), Regiane Dalazoana, 
Álvaro Muriel Lima Machado, Maria Cecília Bonato Brandalize, Hideo Araki, Silvana Camboim e Maria 
Aparecida Z. Zanetti. Aos presentes foi apresentado que o Núcleo Docente Estruturante – 

NDE constitui segmento da estrutura de gestão acadêmica em cada Curso de Graduação da 
Universidade Federal do Paraná. De acordo com a Resolução nº 75/09-CEPE, o NDE possui atribuições 
consultivas, propositivas e de assessoria sobre matéria de natureza acadêmica, e é corresponsável pela 
elaboração, implementação e consolidação do Projeto Pedagógico de Curso. 

Tendo em conta que o curso de Engenharia Cartográfica sofreu uma reforma curricular em 
2011, com implantação em 2012 quando passou a se denominar Curso de Engenharia Cartográfica e 
de Agrimensura e que todas as disciplinas já foram ofertadas pelo menos uma vez, o NDE tem então 
como tarefa inicial para o ano de 2014, realizar uma avaliação geral sobre os primeiros anos de oferta 
do Curso de Engenharia Cartográfica e de Agrimensura. Lembrando que este procedimento está 
previsto no projeto didático pedagógico do curso. 

Neste contexto, os objetivos gerais são os de: 

a) Avaliar os primeiros anos de oferta do Curso de Engenharia Cartográfica e de Agrimensura, 
com a identificação dos pontos positivos (fortes) de cada área e do Curso; identificação dos problemas 
e proposição de soluções; e definição de ações positivas com vistas a melhoria do Curso; 

b) Estabelecer metas, visando à requisição de investimentos (tal como FDA e outros), além de 
estabelecer metas didático-pedagógicas. 

Para atender aos objetivos citados, cada par de representante de área ficará responsável por 
realizar a discussão e síntese de sua área e depois o NDE consolidará em uma única proposta para o 
curso. Cada área deverá discutir, entre outros: 

a) Cada disciplina da área, identificando pontos positivos e negativos (dificuldades na 
condução e oferta, o que pode melhorar, da maneira que está já é adequada...). O contexto da 
disciplina no curso (sobreposição de conteúdo, conexão com as demais, fluxo do conhecimento, 
posicionamento na grade); 

b) Participação dos alunos na disciplina (motivação, conhecimento, outros...). 

Cada área deverá ainda definir, de forma objetiva, três principais pontos positivos da área e do 
Curso como um todo e três principais pontos negativos da área e do Curso como um todo 

Como prazo para a realização da primeira etapa fica estipulado o dia 16 de maio de 2014. Cabe 
salientar que o Diretório Acadêmico de Engenharia Cartográfica e de Agrimensura está promovendo a 
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avaliação do curso do ponto de vista dos discentes, como forma de complementar o processo 
avaliativo. 
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