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APRESENTAÇÃO 

 O Curso de Engenharia Ambiental da UFPR teve sua primeira turma admitida 

em 2000. Ele foi concebido desde o início como um curso com forte base científica, 

proporcionando aos seus egressos a capacidade de absorverem as contínuas e cada vez 

mais rápidas mudanças tecnológicas, mantendo-se atualizados técnica e cientificamente.  

 O Curso é baseado no Departamento de Engenharia Ambiental (DEA/UFPR), 

com 100% de seus docentes com Doutorado e com forte atuação na pós-graduação. 

Atualmente, os docentes do DEA/UFPR atuam no Programa de Pós-Graduação em 

Engenharia Ambiental (PPGEA); no Programa de Pós-Graduação de Métodos 

Numéricos em Engenharia (PPGMNE); no Programa de Pós-Graduação em Engenharia 

de Recursos Hídricos e Ambiental (PPGERHA); no Programa de Pós-Graduação em 

Zoologia (PPGZ); no Programa de Pós-graduação em Engenharia e Ciência dos 

Materiais (PIPE) e no Programa de Pós-Graduação em Ecologia (PPGECO).  

 O Curso é estruturado para gerar o amadurecimento dos alunos ao longo do 

processo de aprendizado, incluindo disciplinas de motivação e integração de 

conhecimentos desde o primeiro semestre, e culminando com a elaboração de um 

Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) de alto nível técnico ou científico e com temática 

extremamente flexível, propiciando ao aluno a identificação de temas de seu próprio 

interesse e o aprofundamento dos mesmos, preparando-o já para assumir as 

responsabilidades de um Engenheiro Ambiental.  

 Este planejamento estratégico busca manter a filosofia original de criação do 

Curso de Graduação em Engenharia Ambiental, aprimorando-a com a experiência 

acumulada ao longo de 15 anos de existência do mesmo, e ampliando as parcerias 

fundamentais do CGEA com os Setores de Ciências Agrárias, Ciências Biológicas, 

Ciências Exatas, Ciências da Terra e de Tecnologia. Ele mantém a visão de formação de 

um profissional com forte embasamento científico, atualiza os conteúdos para 

contemplar os desafios e as inovações do século XXI, e aproxima o perfil do egresso das 

http://www.ambiental.ufpr.br/graduacao/ppc/planejamento-estrategico


 

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 

SETOR DE TECNOLOGIA 

CURSO DE GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA AMBIENTAL 

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA AMBIENTAL  

 
demandas da sociedade para com a Engenharia Ambiental, que, também elas, evoluíram 

e amadureceram, juntamente com o curso. 

 O planejamento estratégico busca aprimorar as questões de transversalidade no 

quesito infraestrutura para atividades de campo, laboratório e pesquisa na graduação. 

Esse documento amplia a inter e multidisciplinaridade inerente do curso de engenharia 

ambiental e proporciona condições para integração com a pós-graduação de acordo com 

as diretrizes do Núcleo Docente Estruturante do Curso (NDE).  

 O curso foi contemplado com o Conceito de Curso 4 na última avaliação do MEC, 

em 2015. Esse conceito é baseado em uma série de dimensões estruturais, pedagógicas e 

na prova do ENADE. Entretanto, algumas questões de infraestrutura básica como 

laboratórios específicos, gabinetes para professores e laboratórios didáticos para alunos 

ainda estão carentes de melhoria e precisam de um direcionamento nesse planejamento 

estratégico. Em 2012 o curso apresentava a nota 2 no ENADE com críticas 

especificamente à carência de atividades práticas e condições de infraestrutura 

insuficientes.  Na última reformulação curricular, de 2015, esses fatos foram levados em 

consideração e foi ampliada a oferta de disciplinas com aulas práticas. Adicionalmente, 

o DEA recebeu duas salas no bloco III através de acordo com a direção do Setor de 

Tecnologia. Estas áreas serão destinadas à criação de laboratórios para dar suporte às 

atividades práticas. A adequação, instrumentação e reforma destas salas são o foco deste 

projeto e do plano estratégico do DEA para os anos vindouros. 

 Destaca-se que esta sala tem caráter multiuso entre diversas disciplinas no 

CGEA. Adicionalmente, a organização das sala tem o intuito de permitir organização de 

defesas de TCC e outras atividades correlatas com iniciação científica dos alunos. 

 

INFRAESTRUTURA 

 

 O espaço físico usado pelo curso é relativamente precário e de uso 

compartilhado com outros cursos e setores (salas de aula, bibliotecas, laboratórios) ou 

são instalações adquiridas recentemente. A Coordenação e o Departamento do curso 

ocupam as dependências do Departamento de Construção Civil. Alguns gabinetes de 

professores funcionam nos Departamentos de Transportes e de Hidráulica, outros no 

prédio administrativo do Setor de Tecnologia, e há ainda gabinetes e espaços que 
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funcionam em prédios que não são da UFPR, como os gabinetes e laboratórios que 

funcionam no prédio do Simepar. 

 Recentemente foram cedidas duas salas de aula de uso prioritário para o curso. 

Elas estão localizadas no Bloco B, edifício ao lado do Lactec no Campus Centro 

Politécnico. Dois espaços para laboratórios didáticos, as salas PF16 e PF17 do complexo 

Rubens Meister dentro do setor de Tecnologia, foram cedidos recentemente. A sala PF16 

ainda não está totalmente equipada faltando equipamentos básicos para um bom 

desenvolvimento da prática do ensino-aprendizagem, como por exemplo uma tela de 

projeção auto retrátil, cabos de vídeo e HDMI e cortinas. A sala PF17 abrigará os 

laboratórios didáticos de mecânica dos fluidos, química e biologia. A sala PF17 conta 

atualmente com bancadas de concreto e alguns equipamentos que vem sendo 

adquiridos, porém ainda não tem a instalação elétrica adequada para pleno 

funcionamento. 

 

NOVOS ESPAÇOS 

 

 Atualmente existe a perpectiva de ocupação do 3º andar do edifício de 

administração do centro politécnico com espaços para gabinetes de professores e parte 

administrativa do curso. Além disso, existe um projeto aprovado no plano diretor da 

Prefeitura do Centro Politécnico que prevê a construção do prédio da Engenharia 

Ambiental nas dependências do Campus Centro Politécnico.  


