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ATA DA 103ª 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 28 DE AGOSTO DE 2013. 6 

Aos vinte oito dias do mês de agosto de 2013, às onze horas, reuniu-se na sala CT-12, do prédio do 7 
Setor de Ciências da Terra, no Centro Politécnico, o Colegiado do Curso de Engenharia Cartográfica e 8 
de Agrimensura, sob a presidência do Prof. Dr. Luís Augusto Koenig Veiga, Coordenador do Curso e 9 
com a presença dos professores: Maria Cecília B. Brandalize, Daniel Rodrigues dos Santos, Luiz 10 
Danilo Damasceno Ferreira, Carlos Aurélio Nadal, Pedro Luís Faggion, Álvaro Muriel Lima Machado, 11 
Regiane Dalazoana e Edson Aparecido Mitishita do departamento de Geomática; Leonardo José 12 
Cordeiro Santos, do Departamento de Geografia, Ximena Mujica do Departamento de Matemática, e 13 
Armando Luiz Delgado do Departamento de Informática. Representando o corpo discente, os 14 
estudantes: Marcelo da Silva Mattos, Amanda Pereira Antunes, Giane Triches, Carolina Alves Costa 15 
Teixeira, Mariane Bacic Gehring, Marco Aurélio Paula e André Damasceno. O Senhor Presidente abre 16 
a reunião relembrando que conforme determinado em regimento/resolução, é obrigatória reunião do 17 
colegiado no início de cada semestre, visando principalmente a votação de solicitações dos alunos 18 
para o início do semestre. Informa ainda que deseja incluir na pauta da reunião a solicitação de 19 
quebra de pré-requisito do aluno Marco Aurélio Paula, protocolada na coordenação após a publicação 20 
da pauta. 1. APROVAÇÃO DE ATA. O Sr Presidente colocou em discussão a ata da reunião anterior. 21 
Colocada em votação, foi aprovada por unanimidade. 2. DELIBERAÇÕES. 2.1 Solicitação de 22 
quebra de pré-requisito de Sistemas de Informações Geográficas – GA122 para cursar Gestão 23 
Territorial – GA134 – GRR20084087 – Raphael Gonçalv es de Campos.  O Sr. Presidente leu a 24 
solicitação e justificativa apresentada pelo aluno.Aberto a discussão, o aluno Marcelo da Silva Matos 25 
comentou que o aluno havia conversado com o professor Fernando, que ministra ambas as 26 
disciplinas e o mesmo não via problemas em cursar concomitantemente as duas disciplinas. A Chefe 27 
do Departamento que oferta as duas disciplinas, Profª Maria Cecília B. Brandalize diz não ver também 28 
nenhum impecilho. Colocada em votação, a solicitação foi aprovada com 13 votos favoráveis.  2.2 29 
Solicitação de quebra de carga horária máxima permi tida – GRR20084282 – Rogério Carlos 30 
Weigert Júnior.  O Senhor Presidente leu a solicitação justificada do aluno. Aberto a discussão, o 31 
professor Carlos Aurélio Nadal comentou que trata-se de um aluno dedicado, que apresentou uma 32 
solução muito interessante para um problema apresentando durante a disciplina de PECA e que ele 33 
havia argumentado sobre a possibilidade de desenvolver Projeto Final naquela linha de pensamento. 34 
O professor disse que é favorável a ajudá-lo. Colocada em votação, foi aprovada com 13 votos 35 
favoráveis. 2.3 Segunda solicitação de trancamento de curso – G RR 20110239 - André Alves 36 
Timbó. O Senhor Presidente leu a solicitação do aluno e apresentou cópia do atestado médico do 37 
aluno. Colocada em votação, foi aprovada por unanimidade. 2.4 Segunda solicitação de 38 
trancamento de curso – GRR 20095751 – Douglas Saito . O Senhor Presidente leu a solicitação do 39 
aluno e apresentou cópia do passaporte e documentação referente à bolsa de estudos que o aluno 40 
recebeu para fazer intercâmbio. Colocada em votação, foi aprovada por unanimidade. 2.5 Segunda 41 
solicitação de trancamento de curso – GRR 20075174 – Patrícia Coelho Peixoto. O Senhor 42 
Presidente apresentou o requerimento e justificativa da aluna. Colocada em votação, foi aprovada por 43 
unanimidade. 3. EXTRA-PAUTA: 3.1 Solicitação de quebra de pré-re quisito de Mecânica de 44 
Estruturas Geodésicas I para cursar Mecânica de Est ruturas Geodésicas II – Aluno Marco 45 
Aurélio Paula – GRR20052700. O Senhor Presidente apresenta a solicitação justificada do aluno. 46 
Aberto a discussão, o professor Luís Danilo Damasceno Ferreira, que ministra as disciplinas, disse 47 
ser contra, pois o aluno já cursou a disciplina Mecânica de Estruturas Geodésicas I algumas vezes e 48 
mesmo assim não demonstra conhecimento durante as provas. Professor Edson Mithisita reforça ser 49 
contra as quebras de forma geral. O Sr. Presidente reforça que  o direito dos alunos está embasado 50 
em resolução e que cabe ao colegiado discutir e acatar ou não conforme achar de direito. Reforça 51 
ainda que a quebra seria também para cursar Projeto Final sem ter concluído toda a grade visto que a 52 
Disciplina de Mecânica e Estruturas Geodésicas I não é oferta no semestre e o aluno está pleiteando 53 
vencê-la por prova de aproveitamento de conhecimento a ser feita entre os dias 17 e 23 de dezembro 54 
de 2013 conforme Calendário Acadêmico. Colocada em votação, foi negada por 13 votos contra. 4. 55 
COMUNICAÇÕES: O Senhor Presidente comunica que entre os dias 18 e 20 de Setembro de 2013 56 
irá ocorrer a Semana Acadêmica do Curso e pede apoio dos professores ao evento cuja organização 57 
está totalmente a cargo dos alunos através do Diretório Acadêmico. Apresentou ainda a Professora 58 
Regiane Dalazoana que passou a ocupar o cargo de vice-coordenadora do curso mediante eleição 59 
ocorrida. O Professor Carlos Aurélio Nadal pediu a palavra para comunicar que irá se ausentar das 60 
reuniões do colegiado do curso devido sua filha Karla Nadal ser agora aluna do curso e o mesmo 61 
prefere se ausentar a gerar alguma situação de desconforto do colegiado em futuras deliberações, 62 
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enquanto ela for aluna do curso. Sendo só o que se apresentou para o momento, o Senhor Presidente 63 
agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a sessão.  E, para constar, eu, Ana Cristina de 64 
Sousa Ferreira, como secretária, lavrei o presente Ata, que será assinada por mim e por todos os 65 
membros do Colegiado presentes à reunião de sua discussão e aprovação. 66 


