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ATA DA 118ª 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 06 DE SETEMBRO DE 2016. 6 

Ao sexto dia do mês de setembro de dois mil e dezesseis, às quinze horas e trinta minutos, reuniu-se 7 

na sala CT-15, o Colegiado do Curso de Engenharia Cartográfica e de Agrimensura, sob a 8 

presidência da Profa. Dra. Regiane Dalazoana, Coordenadora do Curso, com a presença dos 9 

professores: Luis Augusto Koenig Veiga, Alvaro M. L. Machado, Wander da Cruz, Silvana Camboim, 10 

Claudia Robbi Sluter, Luciene Stamato Delazari, Hideo Araki, Daniel R. Santos, Pedro Luis Faggion, 11 

Maria Cecília B. Brandalize do Departamento de Geomática; o professor Everton Passos do 12 

Departamento de Geografia; o professor Wilson Paulo Bettega do Departamento de Transportes;o 13 

professor Donizete A. Giusti do Departamento de Geologia; o professor Carlos Durán Fernández do 14 

Departamento de Matemática; o professor Mauro Gomes Rodbard do Departamento de Física; 15 

representando o corpo discente, o estudante Julio Cesar Oliveira; justificaram a ausência os docentes 16 

Regina Kishi, Andrea Faria Andrade, Maria Aparecida Zehnpfennig Zanetti e Claudia Pereira Krueger. 17 

1. APROVAÇÃO DA ATA. A Senhora Presidente colocou em discussão a ata da reunião anterior, 18 

117ª reunião ordinária do colegiado, que foi aprovada por unanimidade. 2. DELIBERAÇÕES: 2.1. 19 

Cancelamento do registro acadêmico por ultrapassar o prazo máximo para integralização 20 

curricular – aluno Rafael de Melo Ribeiro (GRR20094686). A presidente leu o processo recebido 21 

pela coordenação, em seguida apresentou o histórico do aluno no curso, informou sobre as 22 

orientações acadêmicas feitas pela coordenação e apresentou o plano de estudos elaborado para o 23 

ano de 2015 e ano de 2016, ao qual o aluno não obteve sucesso, foi informado o período necessário 24 

para conclusão do curso pelo mesmo. Os professores das disciplinas do 2º semestre de 2016 25 

informam que o discente não compareceu as aulas, a presidente informa que o aluno não apresentou 26 

a defesa no prazo previsto, apenas deu a ciência no processo, o representante discente Julio Cesar 27 

Oliveira informa que o mesmo deve reprovar por frequência em todas as disciplinas, caso ainda não 28 

tenha presenças em aulas, a Professora Claudia Robbi comentou acerca das ações tomadas pela 29 

coordenação, que fez o possível, mas o aluno não demonstrou interesse e a dedicação necessária 30 

para cumprir os cronogramas, o discente Julio Cesar Oliveira comenta que o caso já foi discutido 31 

anteriormente em reunião do colegiado, aberto a votação, o andamento do processo de jubilamento 32 

foi aprovado por unanimidade. 3. COMUNICADOS: 3.1. Feira de cursos e profissões. A presidente 33 

informou sobre a feira de cursos e profissões e agradeceu aos professores e alunos que participaram. 34 

3.2. Semana acadêmica do curso. A presidente falou sobre a V Semana Acadêmica de Eng. 35 

Cartográfica e de Agrimensura – GeoWeek, que irá contar com palestras, mesas redondas e o Iº 36 

Workshop sobre Regularização Fundiária, o professor Wander da Cruz convidou a todos para 37 

participar. 3.3. Proposta de novas disciplinas pelo departamento de matemática. A presidente 38 

informou sobre as disciplinas encaminhadas pelo Departamento de Matemática, e que a adoção das 39 

mesmas implica em uma nova reforma curricular. Sendo só o que se apresentou para o momento, a 40 

Senhora Presidente agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a sessão. E, para constar, 41 

eu, Jailson Carvalho da Silva, como secretário, lavrei a presente Ata, que será assinada por mim e por 42 

todos os membros do Colegiado presentes à reunião de sua discussão e aprovação. 43 


