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CURSO DE ENGENHARIA CARTOGRÁFICA E AGRIMENSURA

ATA DA 108ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO
COLEGIADO DO CURSO DE ENGENHARIA
CARTOGRÁFICA E AGRIMENSURA DO SETOR
DE CIÊNCIAS DA TERRA DA UNIVERSIDADE
FEDERAL DO PARANÁ, REALIZADA EM 1º DE
AGOSTO DE 2014.
Ao primeiro dia do mês de agosto de dois mil e quatorze, às dez horas, reuniu-se na sala CT-12, o
Colegiado do Curso de Engenharia Cartográfica e Agrimensura, sob a presidência do Prof. Dr. Luís
Augusto Koenig Veiga, Coordenador do Curso, com a presença dos professores: Álvaro M. L.
Machado; Regiane Dalazoana; Maria Cecilia Brandalize; Luiz Danilo D. Ferreira; Pedro Luis Faggion;
Maria Aparecida Zehnpfenning Zanetti, Hideo Araki, Carlos Aurélio Nadal, Silvana Philippi Camboim,
Luciene Stamato Delazari do Departamento de Geomática; a professora Elizabeth Wagner Karas do
Departamento de Matemática; a professora Nivea da Silva Matuda do Departamento de Estatística;; o
professor Donizete Antônio Giusti do Departamento de Geologia. Representando o corpo discente, a
estudante Roberta Cristina Vedor Hollatz . Justificaram ausência os docentes Daniel Rodrigues dos
Santos, Claudia Pereira Krueger, Wander da Cruz e Claudia Robbi Sluter do Departamento de
Geomatica. 1. APROVAÇÃO DE ATA. O Senhor Presidente colocou em discussão a ata da reunião
ordinária anterior, que foi aprovada por unanimidade. 2. DELIBERAÇÕES. 2.1 Solicitação para
quebra de pré-requisito, aluno Douglas Renato dos Santos (GRR20101412): Apresentado
justificativa do aluno para quebra de pré-requisito para cursar a disciplina GA130 Projeto de
Engenharia Cartográfica e de Agrimensura, solicitação aprovada. 2.2 Solicitação para quebra de
pré-requisito, Aluno Gabriel Model dos Passos (GRR20092463) Apresentado justificativa do aluno
para quebra de pré-requisito para cursar a disciplina GA136 Projeto Final, solicitação aprovada.2.3
Posição do Curso perante o ENADE 2014 . O Sr. Coordenador do Curso apresentou o problema
referente a avaliação do ENADE 2014, apresentando ao Colegiado o conteúdo da prova referente a
área “m” Engenharia do Enquadramento do ENADE. Foi apresentado também o fato que ocorreu em
2011, quando foi aplicada uma prova que não tinha correlação com a área do Curso e o MEC acabou
desconsiderando a mesma. Isto acabou resultado no agendamento de visita da comissão, que será
realizado no inicio de setembro. Após discussões, o Colegiado manifestou profunda preocupação
com a atual situação e a necessidade urgente de uma mobilização nacional dos Cursos de
Engenharia Cartográfica e de Agrimensura no sentido de que o MEC reveja a atual situação. Foi lida
a resposta recebida pela coordenação à consulta realizada através do representante da UFPR para
estes assuntos junto ao MEC, sendo que a mesma foi prontamente repudiada e considerada um
absurdo. O Colegiado do Curso de Engenharia Cartográfica e de Agrimensura da UFPR também
deliberou por unanimidade que fosse enviada à administração de nossa Universidade, pedido para
que esta intervenha junto ao MEC para resolver a questão, no sentido da dispensa de realização da
prova para nossos alunos e gestão para que seja realizada uma efetiva avaliação do aluno egresso,
compatível com a proposta do ENADE, respeitado o princípio da isonomia entre os cursos e de forma
a não prejudicar o trabalho que o Departamento de Geomática, Coordenação do Curso de
Engenharia Cartográfica e de Agrimensura da UFPR vem desenvolvendo ao longo dos anos para a
melhoria da qualidade do ensino. Sendo só o que se apresentou para o momento, o Senhor
Presidente agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a sessão. E, para constar, eu,
Jailson Carvalho da Silva, como secretário, lavrei a presente Ata, que será assinada por mim e por
todos os membros do Colegiado presentes à reunião de sua discussão e aprovação.

