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ATA DA 105ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO 1 
COLEGIADO DO CURSO DE ENGENHARIA 2 
CARTOGRÁFICA E AGRIMENSURA DO SETOR 3 
DE CIÊNCIAS DA TERRA DA UNIVERSIDADE 4 
FEDERAL DO PARANÁ, REALIZADA EM 14 DE 5 
FEVEREIRO DE 2014. 6 

Aos quatorzes dias do mês de fevereiro de dois mil e quatorze, às onze horas, reuniu-se na sala CT-7 
15, o Colegiado do Curso de Engenharia Cartográfica e Agrimensura, sob a presidência do Prof. Dr. 8 
Luís Augusto Koenig Veiga, Coordenador do Curso, com a presença dos professores: Hideo Araki, 9 
Regiane Dalazoana, Maria Aparecida Zehnpfennig Zanetti, Henrique Firkowski, Luiz Danilo 10 
Damasceno Ferreira, Fernando Santos, Jorge Centeno e Claudia Robbi Sluter, do Departamento de 11 
Geomática; Professora Ximena Mujica do Departamento de Matemática; Professor Wilson Paulo 12 
Bettega, do Departamento de Transportes; Professora Zuleica F. Medeiros, do Departamento de 13 
Expressão Gráfica, Professora Sônia Isoldi M. G. Muller do Departamento de Estatística e Professor 14 
José Pedro Mansueto Serbena, do Departamento de Física. Representando o corpo discente, as 15 
estudantes Carolina A. C. Teixeira; Roberta Cristina Vedor Hollatz e Mariane Bacic Gehring. 16 
Justificaram ausência as professoras Maria Cristina Borba Braga e Regina Kishi do Departamento de 17 
Hidráulica e Saneamento; Katya Isaguirre do Departamento de Direito; Francisco Ferreira do 18 
Departamento de Geologia; Álvaro Machado e Daniel Rodrigues dos Santos do departamento de 19 
Geomática; Leonardo Santos do departamento de Geografia. Inicialmente, o Senhor Presidente 20 
apresentou o novo secretário do curso, Sr. Jailson Carvalho da Silva. 1. APROVAÇÃO DE ATA. O 21 
Senhor Presidente colocou em discussão a ata da reunião ordinária anterior, que foi aprovada por 22 
unanimidade. 2. DELIBERAÇÕES. 2.1 Solicitações de trancamento de  curso. 2.1.1. Da Aluna 23 
Fernanda L. Hey de Oliveira (GRR20092317). A Aluna solicitou o trancamento do curso pela 3ª vez, 24 
O Presidente apresentou a solicitação da aluna para o trancamento, junto à justificativa de seu local 25 
de trabalho, informou questões legais sobre o trancamento. Colocado em votação, solicitação 26 
aprovada por unanimidade. 2.2 Solicitações de trancamento de curso. 2.2.1. Al una Cristiane 27 
Regina Zimermann (GRR20090455). A aluna solicitou o trancamento do curso pela 3ª vez, O 28 
Presidente apresentou a solicitação da aluna para o trancamento, junto com a justificativa relacionada 29 
ao seu trabalho e a pós-graduação que a aluna esta cursando, colocado em votação, solicitação 30 
aprovada por unanimidade. 2.3 Solicitação de quebra de carga horária máxima permitida pelo 31 
Aluno Leandro Czyz Rodrigues (GRR20072727). O Presidente leu a justificativa do Aluno, 32 
informado que aluno tem 33 horas semanais e é provável formando neste primeiro semestre de 2014, 33 
sendo o limite do curso de 32 horas, informando sobre casos anteriores que passaram pelo colegiado. 34 
A professora Claudia Robbi informou que casos anteriores em que foi aprovado a quebra e os alunos 35 
se formaram. Aberta a votação, o pedido foi aprovado por unanimidade. 2.4 Solicitação de quebra 36 
de pré-requisito da disciplina de Ajustamento I. 2. 4.1 da Aluna Camila Rafaele Cavichiolo 37 
(GRR20100886). Foi informado que a aluna foi reprovada na disciplina de álgebra linear (CMA212), 38 
pré-requisito para a disciplina ajustamento 1 (GA106), O Coordenador leu a solicitação da aluna com 39 
a justificativa da mesma, apresentado grade do curso para melhor esclarecimento, histórico da aluna, 40 
informou também que o professor Álvaro, responsável pela disciplina de Ajustamento, informou que 41 
não é favorável ao pedido, pois é contra a quebra de pré-requisito neste caso. A professora Ximena 42 
questiona se aluna foi reprovado por frequência, ao verificar o histórico da aluna, a mesma foi 43 
reprovada duas vezes por frequência e na 3 ª vez apenas por nota. O Coordenador informou sobre a 44 
limitação na oferta de disciplinas do Departamento de Matemática fora do período previsto no 45 
currículo e que isto tem prejudicado alguns alunos, além disto, mencionou a necessidade de ações 46 
voltadas para a identificação do porque do grande número de reprovações nas disciplinas do 47 
Departamento de Matemática ofertadas ao Curso e a necessidade de ações para a minimização 48 
deste problema. Informou também que recebeu oficio do referido departamento com restrições ao 49 
número de vagas ofertadas e que a coordenação tem ofertado número de vagas em função da 50 
demanda. A professora Claudia Robbi apresentou a sua preocupação referente ao numero de alunos 51 
desistentes em disciplinas solicitadas a outros departamentos. O Coordenador informou que na 52 
página do Curso, estão disponíveis as informações sobre as notas, aprovações e reprovações dos 53 
alunos do Curso em todas as disciplinas, desde o ano 2006. A professora Zuleica, informou que 54 
ocorre o mesmo problema nas disciplinas ofertadas pelo departamento de expressão gráfica referente 55 
a reprovação por frequência. A professora Ximena apresentou exemplo de outra universidade sobre 56 
jubilamento antecipado e limite de reprovações em disciplinas. A professora Claudia Roobi solicitou 57 
que a Prograd deve se posicionar com relação a problemas sobre professores e alunos. Aberta a 58 
votação, a solicitação foi negada por 12 votos contrários a quebra. 2.5. Solicitação de quebra de 59 
pré-requisito da disciplina de Ajustamento I 2.5.1 A Aluna Fabíola Basili Amaral (GRR20106087). 60 
A aluna foi reprovada na disciplina de álgebra linear (CMA212), pré-requisito para a disciplina 61 
ajustamento 1 (GA106), O Presidente leu a solicitação da aluna com a justificativa, tendo a aluna 62 
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reprovado por frequência em duas situações e por nota na ultima tentativa, informando que a mesma 63 
pretende fazer a prova de aproveitamento de conhecimento que será realizada no final do semestre. A 64 
professora Claudia Robbi dissertou sobre a importância da disciplina de ajustamento 1 e da 65 
necessidade de ter álgebra linear como pré-requisito. O Coordenador informou que o Professor da 66 
disciplina de ajustamento é contrário ao pedido. Aberta a votação, o pedido negado por 12 votos. 2.6 67 
Aprovação das disciplinas optativas de Levantamento s Hidrográficos e Posicionamento de 68 
Plataformas. 2.6.1. O Coordenador apresentou a emen ta e programa das disciplinas , informado 69 
que as mesmas são do Departamento de Geomática. Aberta a votação, foram aprovadas por 70 
unanimidade. 3. COMUNICAÇÕES. 3.1. Mudança na Secretaria da Coordenação.  O Presidente 71 
apresentou o novo secretario do curso, Sr. Jailson Carvalho da Silva. 3.2. Processo de Avaliação do 72 
Curso pelo MEC , professor Luís informou da necessidade da documentação referente aos 73 
professores. 3.3 Informativos Gerais , O Presidente fez um breve relato sobre a semana de recepção 74 
dos calouros, que contou com a presença do Magnífico Reitor da UFPR, Prof. Dr. Zaki Akel 75 
Sobrinho e a e confirmação de matriculas dos mesmos. Sendo só o que se apresentou para o 76 
momento, o Senhor Presidente agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a sessão.  E, 77 
para constar, eu, Jailson Carvalho da Silva, como secretário, lavrei a presente Ata, que será assinada 78 
por mim e por todos os membros do Colegiado presentes à reunião de sua discussão e aprovação. 79 


