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ATA DA 100ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO 1 
COLEGIADO DO CURSO DE ENGENHARIA 2 
CARTOGRÁFICA E DE AGRIMENSURA DO 3 
SETOR DE CIÊNCIAS DA TERRA DA 4 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ, 5 
REALIZADA EM 20 DE SETEMBRO DE 2012. 6 

Aos trinta dias do mês de setembro de dois mil e doze, às onze horas, reuniu-se na sala CT-15, do 7 
prédio do Setor de Ciências da Terra, no Centro Politécnico, o Colegiado do Curso de Engenharia 8 
Cartográfica e de Agrimensura, sob a presidência do Prof. Dr. Luís Augusto Koenig Veiga, 9 
Coordenador do Curso e com a presença dos professores: Hideo Araki, Regiane Dalazoana, Maria 10 
Aparecida Zehnpfennig Zanetti, Carlos Aurélio Nadal, Maria Cecília Bonato Brandalize, Alzir Felippe 11 
Buffara Antunes, Henrique Firkowski, Luiz Danilo Damasceno Ferreira, Pedro Luís Faggion e Silvana 12 
Camboim, do departamento de Geomática; Cláudio Henrique Lepienski, do Departamento de Física e 13 
Armando Luiz Nirolini Delgado, do Departamento de Informática. Representando o corpo discente, os 14 
estudantes: Ana Paula Ramos da Silva, Paula Goulart, Marcelo da Silva Mattos, Roberta Cristina 15 
Hollatz e Amanda Pereira Antunes. Justificaram ausência os professores Álvaro M. L. Machado, do 16 
departamento de Geomática, Professora Zuleica Faria de Medeiros, do Departamento de Expressão 17 
Gráfica e Leonardo Santos do Departamento de Geografia. 1. APROVAÇÃO DE ATA. O Sr.  18 
Presidente colocou em discussão a ata da reunião anterior, destacando apenas que, o Convênio com 19 
o INFATEC (Moçambique), aprovado na reunião anterior,  teve o seu andamento um pouco 20 
prejudicado devido à greve ocorrida mas que está em retomada com a suspensão da greve. Colocada 21 
em votação, foi aprovada por unanimidade. 2. DELIBERAÇÕES. 2.1 Adoção do Calendário 22 
Acadêmico estabelecido pela resolução Nº 42/12-CEPE . O Sr. Presidente menciona as duas 23 
resoluções aprovadas pela CEPE após a greve, referente à retomada do calendário acadêmico 24 
(Resoluções Nº 42/12 e 43/12) e informa que em reunião no dia anterior, o departamento de 25 
Geomática votou favoravelmente à adoção da Resolução 42/12-CEPE como a única resolução a ser 26 
seguida pelo departamento. Aponta ainda a necessidade do colegiado do curso também votar a 27 
doação da resolução para evitar conflitos e divergências futuras. A Professora Maria Aparecida citou 28 
apenas que precisamos contar com as correções que deverão ser feitas, visto que esta resolução não 29 
contempla, por exemplo, a terça-feira nos exames finais. O Sr. Presidente comenta ainda que o 30 
recesso de Carnaval também não foi citado na resolução. Colocado em votação, a adoção da 31 
resolução Nº 42/12-CEPE como único calendário a ser seguido pelo curso, foi aprovado por 32 
unanimidade. 2.2. Definição de Normas para acompanhamento de alu nos do curso em 33 
intercâmbio . O Sr. Presidente explicou que acha importante a coordenação do curso ter alguma 34 
forma de controle sobre onde e quais atividades os alunos que vão para o exterior estão 35 
desenvolvendo após chegar e se estabelecer no local do intercâmbio. O Professor Alzir considere 36 
pertinente, sugere que sejam feitos dois formulários que devem ser disponibilizados na página do 37 
curso para acesso por parte dos alunos: um no momento da instalação (início) e outro do 38 
desenvolvimento (meio). Sugere o nome de Relatório de Mobilidade. O Sr. Presidente lembra que o 39 
Projeto “Ciências sem Fronteiras” veio para ficar e que a coordenação não tem nenhuma inferência no 40 
mesmo, por isso a importância de se criar alguma forma de acompanhamento/controle.  Colocado em 41 
votação, foi aprovado por unanimidade. 2.3. Solicitação da aluna Adriana Alexandria Machad o – 42 
GRR20074936, para fazer prova de aproveitamento de conhecimento da disciplina GA126 - 43 
Cartografia Temática.  O Sr. Presidente informa que a aluna protocolou processo devidamente 44 
embasado/justificado na coordenação, processo este encaminhado ao departamento no dia vinte e 45 
três de julho de dois mil e doze  para análise dos professores responsáveis pela disciplina mas que, 46 
devido à greve e viagem das professoras responsáveis pela disciplina, o processo ainda não fora 47 
analisado. O presidente adianta informação de que a aluna é graduada em Gravura e Desenho 48 
Industrial e que anexou vários trabalhos publicados como forma de comprovação de conhecimento e 49 
experiência. Para não haver necessidade de convocação extraordinária do conselho para votar a 50 
solicitação da aula, foi colocado em deliberação então, que o colegiado acataria o parecer dos 51 
professores da área. Colocado em votação, foi aprovado por unanimidade. 3. HOMOLOGAÇÕES . 3.1 52 
Solicitação de 2º Trancamento de Curso do Aluno Gio rgio Guarnieri dos Santos – 53 
GRR20061583. O Sr. Presidente apresentou a solicitação do aluno, acompanhada por Atestado 54 
Médico informando que o aluno está passando por quadro de Fobia social e episódio depressivo 55 
moderado, necessitando de afastamento de suas atividades acadêmicas. O Presidente informa que a 56 
solicitação foi protocolada dentro do prazo de trancamento do 1º Semestre letivo e que devido à 57 
greve, não foram convocadas reuniões extraordinárias. Como não havia impedimento claro em 58 
desfavor da solicitação, a coordenação acatou o trancamento. Todos concordaram com o exposto, 59 
não se opondo ao trancamento efetuado. Colocado em votação, foi aprovado por unanimidade.  3.2 60 
Solicitação de segundo trancamento de curso da Alun a Fernanda Akemi Takashina – 61 
GRR20092287. O Sr. Presidente apresentou a solicitação da aluna justificando que devido à morte 62 
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(suicídio) de pessoa próxima da família, a aluna se manifestou como não tendo temporariamente, 63 
condições de prosseguir com o curso. O Professor Carlos Nadal se manifestou com relação à 64 
possibilidade de ajudá-la a ter concessão de uma bolsa para auxiliar nos estudos, porém o Sr. 65 
Presidente informou que o problema é de ordem emocional e não financeira. O Sr. Presidente informa 66 
que a solicitação foi protocolada dentro do prazo de trancamento do 1º Semestre letivo e que devido à 67 
greve, não foram convocadas reuniões extraordinárias. Como não havia impedimento claro em 68 
desfavor da solicitação, a coordenação acatou o trancamento. Todos concordaram com o exposto, 69 
não  se  opondo  ao  trancamento efetuado.  Colocado  em votação, foi aprovado  por  unanimidade. 70 
4. COMUNICAÇÕES:  Tendo dado por encerrado a pauta da reunião, o Sr. Presidente abriu espaço 71 
para comentários de ordem geral. Primeiramente, parabenizou, através dos representantes do quadro 72 
discente ali presentes, todos os alunos do curso pela preparação e realização da Semana Acadêmica 73 
do Curso que, pela primeira vez, ficou a cargo dos alunos que responderam à altura da 74 
responsabilidade. Comentou que o evento contou com a participação de  mais ou menos 140  alunos 75 
do curso e que existe o desejo de que essa se torne uma cultura entre os alunos pelos próximos 76 
anos. O Sr. Presidente mencionou ainda a Feira de Cursos e Profissões ocorrida  de quatorze a 77 
dezesseis de setembro de dois mil e doze, onde o curso foi muito bem representado no stand pelos 78 
seus alunos. Após a feira, já houve contato de dois alunos que lá estiveram, interessados no ingresso 79 
no curso. O Sr. Presidente informou também que houve a liberação de  cerca de setenta mil reais 80 
referente ao Projeto de Melhoria da Qualidade e Infraestrutura do curso. Estes recursos, devem ser 81 
destinados à criação do Laboratório Geo Espacial Livre, aquisição de livros direcionados ao curso e 82 
que serão disponibilizados na biblioteca e reforma da sala destinada aos estudantes (DAEC). O 83 
Presidente passou a palavra para a Professora Maria Aparecida que falou a respeito do Comitê Geral 84 
de Estágios, do qual ela faz parte; sobre a necessidade de visita do professor supervisor de estágios 85 
não supervisionados ao local dos estágios, bem como do registro desta visita. Essa preocupação se 86 
deve ao fato de que o Ministério do Trabalho está visitando as universidades para fiscalização do 87 
andamento e acompanhamento dos estágios e a irregularidade pode acarretar multa. A professora 88 
Maria Aparecida informa ainda que as reuniões do comitê foram suspensas durante o período da 89 
greve, mas estão sendo retomadas. O Sr. Presidente reforçou junto aos colegas presentes que  90 
sensibilizem os demais colegas na necessidade destas visitas e na cooperação de todos para que 91 
alguns professores não fiquem sobrecarregados. O professor Alzir pediu licença para retomar a 92 
questão da construção do laboratório e questionou sobre onde será construído. A professora Silva 93 
Camboim informou quer será entre a sala do SIG e dos estudantes da Pós Graduação. O Sr. 94 
Presidente pediu acompanhamento para que a reforma da sala seja iniciada com urgência. O 95 
professor Henrique questionou sobre a existência de normas para alunos de intercâmbio que, devido 96 
à greve, tiveram que viajar e que ficaram com alguma pendência em alguma disciplina. O Presidente 97 
informou que a Resolução Nº 42/12-CEPE, prevê no seu Artigo 2º que os alunos em intercâmbio 98 
poderão solicitar cancelamento das disciplinas não concluídas ou que têm direito a alguma forma de 99 
conclusão no caso daqueles que concluíram o conteúdo e apenas não aplicaram prova. Cabe ao 100 
professor avaliar a situação do aluno e ver se cabe a aplicação da prova  para conclusão da disciplina. 101 
Professor Hideo comentou que uma aluna que está na França, terminou o conteúdo juntamente com 102 
a Pós mas não fez prova. O presidente comenta que o caso poderá ser resolvido amparado pela 103 
resolução. Sendo só o que se apresentou para o momento, o Sr. Presidente agradeceu a presença de 104 
todos e deu por encerrada a sessão.  E, para constar, eu, Ana Cristina de Sousa Ferreira, como 105 
secretária, lavrei a presente Ata, que será assinada por mim e por todos os membros do Colegiado 106 
presentes à reunião de sua discussão e aprovação. 107 


