
Universidade Federal do Paraná      Universidade Federal do Paraná      Universidade Federal do Paraná      Universidade Federal do Paraná                                                                                  ENGENHARIA CARTOGRÁFICAENGENHARIA CARTOGRÁFICAENGENHARIA CARTOGRÁFICAENGENHARIA CARTOGRÁFICA        E DE AGRIMENSURAE DE AGRIMENSURAE DE AGRIMENSURAE DE AGRIMENSURA    

ATA DA 101ª 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 1º DE NOVEMBRO DE 2012. 6 

Ao primeiro dia do mês de novembro de dois mil e doze, às onze horas, reuniu-se na sala CT-12, 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: Cláudia Hobbi Sluter, Silvana Philippi 10 
Camboim, Regiane Dalazoana, Luiz Danilo Damasceno Ferreira, Maria Aparecida Zehnpfennig 11 
Zanetti, Luciene Stamato Delazari, Cláudia Pereira Krueger, Jorge Centeno, Álvaro M. L. Machado e 12 
Alzir Felippe Buffara Antunes, do departamento de Geomática; José Pedro M. Serbena, do 13 
Departamento de Física; Zuleica F. Medeiros, do departamento de Expressão Gráfica e Armando Luiz 14 
Nicolini Delgado, do Departamento de Informática. Representando o corpo discente, o estudante: 15 
Marcelo da Silva Mattos. Justificaram ausência os professores Maria Cecília Brandalize, do 16 
departamento de Geomática e Professora Sônia Isoldi M. G. Muller do Departamento de Estatística. 1. 17 
APROVAÇÃO DE ATA. O Sr. Presidente colocou em discussão a ata da reunião anterior. Colocada 18 
em votação, foi aprovada por unanimidade. 2. DELIBERAÇÕES. 2.1 Segunda solicitação de 19 
trancamento do curso do Aluno Charles Renan da Cost a – GRR20091561. O Sr. Presidente 20 
comenta que está é a razão de haver sido feita a convocação para a reunião. Apresentou solicitação 21 
justificada do aluno solicitando o segundo trancamento do curso devido estar cursando o último 22 
semestre de Sistemas de Telecomunicações na UTFPR e estar trabalhando na área de cartografia na 23 
GVT, tornando impossível conciliar também o curso de engenharia cartográfica e de agrimensura, o 24 
qual o mesmo pretende retornar no próximo semestre, após ter se formando na UTFPR. Comenta 25 
que o aluno apresenta IRA 0,51 na UFPR. Colocada a solicitação em votação, foi aprovada por 26 
unanimidade. 3. DELIBERAÇÕES EXTRA-PAUTA: 3.1 Alteração de pré-r equisito para co-27 
requisito da disciplina Levantamentos Geodésicos II  para cursar Topografia III. O Sr. Presidente 28 
explica que a proposta é de que o aluno possa estar matriculado no mesmo período na disciplina 29 
Topografia III e Levantamentos Geodésicos II, solicitação esta embasada no fato de a disciplina 30 
Levantamentos Geodésicos II é uma disciplina do 4º ano e nesta altura do curso, os alunos já estão 31 
cursando optativas e o fato de não ter cursado ainda Levantamentos Geodésicos II, atrasa cursar 32 
optativa Topografia III. A professora Cláudia Krueger comenta que em levantamentos, os alunos só 33 
trabalham com processamento e análise de dados somente a partir da metade do período. O Sr. 34 
Presidente explica que, em Topografia III, o estudo de campo só é feito também, a partir do meio do 35 
semestre. A professora Cláudia Krueger se diz não favorável porque não terão como garantir até que 36 
ponto os alunos estarão prontos para trabalhar com georreferenciamento. A professora Cláudia Hobbi 37 
concorda que pode haver perda da capacidade de análise e compreensão dos dados por parte dos 38 
alunos. Sr. Presidente reforça o comentário da Professora Maria Aparecida Z. Zanetti que diz acreditar 39 
não haver problemas, pois, a análise de dados é trabalhada por volta de dois meses de curso. A 40 
professora Silvana Camboim, diz que precisa ser melhor avaliada e discutida esta questão pois, existe 41 
o risco de perda da compreensão realmente. Colocada a questão em votação e havendo oito votos 42 
em contrário, permanece o pré-requisito de Levantamentos Geodésicos II para cursar a optativa 43 
Topografia III. 4. HOMOLOGAÇÕES . 4.1 Aprovação ad referendum da 1ª Avaliação de Estágio 44 
Probatório do Professor Márcio Fontana Catapan do D epartamento de Expressão Gráfica.  O 45 
Sr. Presidente explica que devido ao prazo máximo para retorno do processo estar expirando, foi 46 
preciso fazer a aprovação ad referendum. O professor recebeu nota máxima dentro da sua avaliação. 47 
5. COMUNICAÇÕES:  Tendo dado por encerrado a pauta da reunião, o Sr. Presidente abriu espaço 48 
para comentários de ordem geral. O Sr. Presidente relembrou que, disciplinas optativas podem ser 49 
criadas mesmo sem reformulação curricular, favorecendo a colocação de novas disciplinas à 50 
disposição dos alunos. A professora Cláudia Hobbi pediu espaço para informar que ela esteve em 51 
Presidente Prudente e que o coordenador lá falou sobre o Confea estar mudando a matriz de 52 
conhecimento pela resolução 1010. Falou sobre a importância de participar da consulta pública pois é 53 
necessário detalhar  como subárea, a cartografia e a agrimensura. Pediu para verificarem o anexo II. 54 
Constam ementas que compõe determinada área, o que compõe a habilitação. A consulta pública via 55 
até o dia 15/11/2012. O Sr. Presidente acrescenta que a resolução era para vigorar desde 2005 e 56 
reforça importância de participar da consulta. Informa ainda o Professor Pedro Faggion voltou a 57 
representar a agrimensura no Confea. Sendo só o que se apresentou para o momento, o Sr. 58 
Presidente agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a sessão.  E, para constar, eu, Ana 59 
Cristina de Sousa Ferreira, como secretária, lavrei a presente Ata, que será assinada por mim e por 60 
todos os membros do Colegiado presentes à reunião de sua discussão e aprovação. 61 


