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ATA DA 4a REUNIÃO ORDINÁRIA DO NÚCLEO 
DOCENTE ESTRUTURANTE DO CURSO DE 
ENGENHARIA CARTOGRÁFICA E DE 
AGRIMENSURA, DO SETOR DE CIÊNCIAS DA 
TERRA, DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ, 
REALIZADA EM 02 DE SETEMBRO DE 2015. 

Aos dois dias do mês de setembro de 2015 às onze horas e trinta minutos, reuniu-se na sala CT 
12 os membros do NDE do Curso de Engenharia Cartográfica e de Agrimensura: Regiane Dalazoana 
(presidente), Luis Augusto Koenig Veiga, Álvaro Muriel Lima Machado, Maria Cecília Bonato Brandalize, 
Hideo Araki, Silvana Camboim e Maria Aparecida Z. Zanetti, todos do Departamento de Geomática . 1. 
APROVAÇÃO DAS ATAS ANTERIORES: Colocado em discussão as atas das reuniões anteriores, foram 
aprovadas 2. COMUNICAÇÕES E ASSUNTOS GERAIS: A presidente comunicou que as necessidades do 
Laboratório de Topografia, para o qual se proporia o FDA2015 já aprovado em reunião anterior, serão 
atendidas por verba conseguida pela direção do Setor de Ciências da Terra especificamente para este 
fim. Logo que a proposta deveria então contemplar outras necessidades dos diferentes laboratórios 
existentes. A área de Cartografia e SIG apresentou suas necessidades bem como a área de 
Fotogrametria e Sensoriamento Remoto. Foi apontada necessidade de melhorias no Laboratório de 
Cartografia (LABCARTO) e que o Laboratório de Fotogrametria (LABFOTO) precisa de computadores 
mais potentes. Na ocasião foi também discutida a necessidade de oferta da disciplina GA130- Projeto 
de Engenharia Cartográfica e de Agrimensura nos dois semestres letivos, desta forma a coordenação 
ficou encarregada de conversar com o professor Carlos Aurélio Nadal sobre esta possibilidade, 
também foi discutida a possibilidade dessa disciplina ser ministrada por mais de um professor. A área 
de Cartografia e SIG solicitou que se fizesse junto ao Setor de Ciências da Terra um pedido de 
informações sobre a possibilidade de uso concomitante de dois laboratórios de informática no Edifício 
Professor João José Bigarella. 3.DELIBERAÇÕES: 3.1 FDA do Curso de Engenharia Cartográfica e de 
Agrimensura. Foi discutida a necessidade de apresentação de um FDA para melhorar a Infra-Estutura 
do Laboratório de Cartografia do Departamento de Geomática, o qual atende ao Curso de Engenharia 
Cartográfica, bem como a outros cursos da UFPR. Este pedido estaria contemplado no Projeto 
pedagógico do Curso de Engenharia Cartográfica e de Agrimensura bem como no planejamento 
estratégico do Departamento de Geomática, foi lembrado que os poucos recursos do Departamento 
serão aplicados emergencialmente para atender a outro Laboratório e assim, não haverá outra forma 
de resolver os problemas do LABCARTO a não ser tentando o FDA 2015. Colocado em discussão a 
aprovação do projeto FDA para o LABCARTO foi aprovado por unanimidade. Nada mais havendo a 
tratar, a Senhora Presidente agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a presente sessão. E 
para constar eu, Regiane Dalazoana lavrei a presente Ata, que será assinada por mim e por todos os 
membros do NDE presentes à reunião de sua discussão e aprovação.  


