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ATA DA 102ª 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 19 DE ABRIL DE 2013. 6 

Aos dezenove dias do mês de abril de dois mil e treze, 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, Luiz Danilo Damasceno Ferreira, Maria Aparecida Zehnpfennig Zanetti, Álvaro M. L. 11 
Machado, Carlos Aurélio Nadal, Henrique Firkowski, Hideo Araki e Maria Cecília Brandalize, do 12 
departamento de Geomática; José Pedro M. Serbena, do Departamento de Física e Francine Aidie 13 
Rossi, do departamento de Expressão Gráfica. Representando o corpo discente, os estudantes: 14 
Marcelo da Silva Mattos, Amanda Pereira Antunes, Giane Triches, Carolina Alves Costa Teixeira e 15 
André Damasceno. Justificaram ausência os professores Pedro Faggion e Regiane Dalazoana, do 16 
departamento de Geomática e Professor Leonardo Santos do Departamento de Geografia. O Senhor 17 
Presidente abre a reunião relembrando que conforme determinado em regimento/resolução, é 18 
obrigatória reunião do colegiado no início de cada semestre, visando principalmente a votação de 19 
solicitações dos alunos para o início do semestre. Informa ainda que deseja incluir na pauta da 20 
reunião duas solicitações de quebra de pré-requisito e uma solicitação de segundo trancamento de 21 
curso protocoladas na coordenação na mesma manhã da reunião, motivo pelo qual não constavam na 22 
pauta. 1. APROVAÇÃO DE ATA. O Sr Presidente colocou em discussão a ata da reunião anterior. 23 
Colocada em votação, foi aprovada por unanimidade. 2. DELIBERAÇÕES. 2.1 Solicitação de quebra 24 
de pré-requisito de Cartografia Temática para cursar Projeto e Implementação de SIG – Aluno: 25 
Jonathan Kreia - GRR20093149. O Senhor Presidente comenta que antecipou-se, conversando 26 
pessoalmente com a professora responsável pela disciplina, Professora Luciene S. Delazari, e que a 27 
mesma se mostrou contrária à concessão da quebra de pré-requisito sob pena de comprometer a 28 
compreensão do conteúdo. Colocada em votação, foram 4 votos a favor e 12 contra. Portanto, a 29 
solicitação foi negada pela maioria dos votos contra. 2.2 Solicitação do Professor Alzir Felippe 30 
Buffara Antunes da mudança do nome da disciplina GA135 – Cadastro técnico para Cadastro 31 
Territorial Multifinalitário. O Senhor Presidente informa que a solicitação já foi aprovada em Ata do 32 
departamento conforme extrato de Ata da 115ª Reunião Ordinária do departamento de Geomática, 33 
ocorrida  aos 22  dias do mês de novembro de  2012. Informa ainda que em contato com a 34 
PROGRAD, a coordenação teve a informação de que não se configura motivo para uma reforma 35 
curricular, mas sim uma adequação de termos utilizados na grade curricular do nosso curso à 36 
nomenclatura oficial. Colocada em votação, foi aprovada por unanimidade. 2.3 Solicitação de quebra 37 
de pré-requisito de Sistemas de Informações Geográf icas – GA122 para cursar Gestão 38 
Territorial – GA134 - Aluno: GRR20072258 – ISRAEL N UNES DA SILVA. O Senhor Presidente 39 
apresentou o histórico escolar do aluno e demonstrativo da sua integralização curricular. Explicou que 40 
a motivação do aluno se deu ao fato de que embora o mesmo apresente 6 disciplinas + Projeto final 41 
para conclusão do curso, o mesmo está matriculado em 2 disciplinas optativas (Parcelamento do solo 42 
Urbano e Rural e Projetos Complementares de Obras Viárias) que na nova grade do curso darão 43 
equivalência às disciplinas de Levantamentos Topográficos I e Projetos de Obras Viárias e 44 
Planejamento Urbano. O mesmo ainda está matriculado em Saneamento Básico e Ambiental neste 45 
semestre. Assim sendo, caso o mesmo seja aprovado nas disciplinas em que está matriculado e 46 
consiga a quebra solicitada, poderá também cursar cadastro técnico neste semestre. Desta forma, no 47 
segundo semestre de 2013, deverá cursar SIG, Fotogrametria IV e projeto final, havendo assim 48 
possibilidade de formar no fim do 2º Semestre de 2013. Sem a quebra, o mesmo passa a ter 49 
possibilidade de se formar apenas no 1º semestre de 2014. O Sr Presidente comentou que a 50 
alteração curricular acabou por descompassar um pouco a periodização de alguns alunos e abriu o 51 
espaço para discussão. A professora Cláudia Hobbi comentou que, independente de aprovação ou 52 
não da solicitação, aproveitando que há representantes dos discentes na reunião, que é preciso saber 53 
redigir uma solicitação, dar mais atenção à redação do texto. Uma segunda observação é com 54 
relação ao embasamento da solicitação é colocar em questionamento a didática do professor, pois o 55 
mesmo atribuiu a reprovação à falta de tempo para fazer a prova. Se o mesmo discorda da 56 
metodologia aplicada numa determinada prova, há outros meios para questionar o problema. A 57 
professora Maria Aparecida Zanetti reforça o comentário dizendo que o índice de reprovação em SIG 58 
é até relativamente baixo. O Sr Presidente complementa ainda que a coordenação sempre orienta aos 59 
alunos sobre cuidados com a redação e embasamento das justificativas das solicitações. A professora 60 
Silvana Camboim informa que este aluno veio procurá-la para ser orientadora dele no projeto final 61 
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neste semestre, o que não é possível, pois teria que fazer projeto no último semestre do curso. 62 
Contudo, foi informada de que ele fez esta consulta quando era considerado possível formando 2013-63 
1, mas que, devido ter sido reprovado em SIG e Fotogrametria IV no segundo semestre de 2012, 64 
deixou de ser possível formando deste semestre. Ela informa que, pelo que ele apresentou de plano 65 
para o projeto, demonstrou ter conhecimento em SIG. Professora Cláudia Hobbi disse que gostaria de 66 
ter o parecer do professor responsável pela disciplina, Alzir F. B. Antunes. A Professora Maria 67 
Aparecida Z. Zanetti informou que em contanto com o Professor Alzir, por telefone, o mesmo informou 68 
que acompanhou o intercâmbio do aluno e se lembra que ele cursou a disciplina Cadastro aplicado 69 
com SIG, porém foi dado equivalência para Cadastro técnico e não para SIG, mas que ele tem 70 
conhecimento e não se opõe à quebra do pré-requisito. Colocada em votação, foi aprovada por 71 
unanimidade. 2.4 Solicitação de quebra de pré-requisito de Carto grafia Topográfica – GA120 72 
para cursar Projeto de Engenharia Cartográfica e de  Agrimensura – GA130  - Aluno: 73 
GRR20072964 – LUÍS EDUARDO RUIVO ALVES. O Senhor Presidente apresentou a integralização 74 
do aluno, leu o requerimento onde o mesmo relata problemas de ordem pessoal para estar 75 
desperiodizado. Apresentou também atestado médico onde o médico sugere a solicitação da quebra 76 
para que ele possa concluir o quanto antes o curso. O Senhor Presidente comenta que o mesmo 77 
apresenta grave problema de saúde e que a não aprovação da quebra irá postergar a possível 78 
formatura de 2013 para 2014-1 e que no caso dele, um ano a mais pode representar muito. O 79 
professor responsável pela disciplina, Professor Carlos Aurélio Nadal, antecipou que não vê 80 
problemas na concessão da quebra, pois trata-se de doença  degenerativa e que o mesmo vem se 81 
esforçando para concluir o curso. A quebra vai exigir mais dedicação por parte dele, mas que é 82 
possível acompanhar. O Senhor Presidente reforça que a possibilidade de aprovação de quebras de 83 
pré-requisito por parte do colegiado existe justamente para que casos especiais possam ser avaliados 84 
e que em caso de uma doença grave como a apresentada, precisa ser seriamente avaliada. Colocada 85 
em aprovação, foi aprovada por unanimidade. 2.5 Solicitação de segundo trancamento de curso – 86 
Aluna: GRR 20090455 – Cristiane Regina Zimermann. O Senhor Presidente apresentou o 87 
requerimento da aluna onde a mesma justificativa que está concluindo doutorado (qualificação em 88 
julho/2013), trabalhando 8 horas por dia na SEED/SEDU/CTE-PR e lecionando 8 horas aula no 89 
período noturno, impossibilitando de voltar a cursar a graduação neste momento. Colocada em 90 
votação, foi aprovada por unanimidade. 3. HOMOLOGAÇÕES: 3.1 Aprovação ad referendum do 91 
parecer favorável à 1ª Avaliação de Estágio Probató rio da Professora Silvana P. Camboim do 92 
Departamento de Geomática. O Senhor Presidente explica que devido ao prazo máximo para 93 
retorno do processo estar expirando e o departamento já ter aprovado em reunião departamental, foi 94 
preciso fazer a aprovação ad referendum. Solicita ainda registrar em ata o contentamento da 95 
coordenação em tê-la como professora do Curso de Engenharia Cartográfica e de Agrimensura. 4. 96 
COMUNICAÇÕES: 4.1 Relembrar a obrigatoriedade de ma trícula em Projeto Final somente no 97 
último semestre do curso (última matrícula). O Senhor Presidente aproveita a presença dos 98 
representantes do discentes para reforçar esta obrigatoriedade junto aos demais alunos. 4.2 99 
Implementação dos Formulários de Acompanhamento de Intercâmbio. O Senhor Presidente 100 
informa que, conforme definido na última reunião, foram implementados os formulários de 101 
acompanhamento juntos aos alunos que estão em intercâmbio.  O principal foco é o Programa 102 
Ciências sem Fronteiras. O presidente abriu espaço para comentários de ordem geral. Agradeceu aos 103 
discentes pela participação na Semana de Recepção dos Calouros. A professora Silvana Camboim 104 
pediu a palavra para divulgar o ENERCART que irá ocorrer no dia 19 de junho deste ano em São 105 
Paulo, com entrada Franca. O Senhor Presidente informa que a coordenação se fará presente na 106 
pessoa do coordenador ou da vice ou ainda de ambos. Reforça ainda aos discentes que deverão se 107 
acelerar no processo de inscrições, pois caso seja necessário agendamento de ônibus poderá não 108 
haver tempo hábil. O Senhor Presidente comunica que a Universidade Federal Rural do Amazonas 109 
está implementando o curso de Engenharia Cartográfica e de Agrimensura. Comunicou ainda a 110 
nomeação do atual chefe do departamento de Geomática, Prof. Alzir Felippe Buffara Antunes para 111 
chefe do Gabinete do Reitor e que assume a chefia do Departamento, a vice-chefe Maria Cecília 112 
Bonato Brandalize. O Professor Carlos Aurélio Nadal reforça a importância de prestigiar a posse do 113 
Professor Alzir que irá ocorrer no dia Três de maio de dois mil e treze, às onze horas da manhã. É a 114 
primeira vez que um membro do departamento de Geomática ocupa um cargo tão importante dentro 115 
da universidade, pois trata-se de um canal direto com a Reitoria. É solicitado o registro em ata dos 116 
parabéns ao professor Alzir pelo reconhecimento de seu trabalho e sua competência. A agora chefe 117 
do Departamento, professora Maria Cecília, informa que o departamento está trabalhando para 118 
conseguir professores substitutos para as disciplinas de Gestão Territorial, Cadastro Técnico e parte 119 
de SIG, através de teste seletivo cujo processo já foi aberto, mas ainda não foi autorizado. A 120 
contratação será para 40 horas semanais. Sendo só o que se apresentou para o momento, o Senhor 121 
Presidente agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a sessão.  E, para constar, eu, Ana 122 
Cristina de Sousa Ferreira, como secretária, lavrei o presente Ata, que será assinada por mim e por 123 
todos os membros do Colegiado presentes à reunião de sua discussão e aprovação. 124 


