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ATA DA 113ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO
COLEGIADO DO CURSO DE ENGENHARIA
CARTOGRÁFICA E DE AGRIMENSURA DO
SETOR DE CIÊNCIAS DA TERRA DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ,
REALIZADA EM 07 DE MARÇO DE 2016.
Ao sétimo dia do mês de março de dois mil e dezesseis, às nove horas e trinta minutos, reuniu-se na
sala CT-12, o Colegiado do Curso de Engenharia Cartográfica e de Agrimensura, sob a presidência
da Profa. Dra. Regiane Dalazoana, Coordenadora do Curso, com a presença dos professores: Luis
Augusto Koenig Veiga, Hideo Araki, Alvaro M. L. Machado, Claudia Robbi Sluter, Daniel R. dos
Santos, Wander da Cruz, Pedro Luis Faggion, Claudia P. Krueger, Carlos Aurélio Nadal e Maria
Cecília B. Brandalize do Departamento de Geomática; o professor Carlos Eduardo Durán Fernández
do Departamento de Matemática; a professora Zuleica F. de Medeiros do departamento de Expressão
Gráfica; o professor Mauro Gomes Rodbard do Departamento de Física; a professora Aurora Trindad
Ramirez Pozo do Departamento de Informática; representando o corpo discente, os estudantes Julio
Cesar Oliveira, Fabiane Piosevan de Moraes, João Leonardo Krasnhak e Isadora Barioni; justificaram
a ausência as docentes Maria Aparecida Zehnpfennig Zanetti, Silvana Phillipi Camboim e Luciene
Stamato Delazari. 1. APROVAÇÃO DA ATA. A Senhora Presidente colocou em discussão a ata da
reunião anterior, 112ª reunião ordinária do colegiado, que foi aprovada por unanimidade. 2.
DELIBERAÇÕES: 2.1. Cancelamento de registro acadêmico por ultrapassar o prazo máximo
para integralização curricular: aluna Adriana Riba Nogueira Pinto (GRR20074645). A Profa. Dra.
Regiane Dalazoana leu a defesa elaborada pela aluna, apresentando a documentação comprobatória
da mesma, apresentou também o histórico escolar da aluna. O Prof. Luis comentou sobre o tempo
para abertura do processo, pois a aluna já havia ultrapassado o prazo máximo para integralização
curricular em 2014. Foi salientado o baixo número de aprovações (três aprovações) em 18 semestres
de permanência da aluna no curso e a quantidade de reprovações por frequência. O discente Julio
Cesar Oliveira comentou que a colega pode entrar novamente no curso através da realização de
novo vestibular, reiniciando assim sua vida acadêmica além de manter as aprovações anteriores
através de processo de equivalência de disciplina. O Prof. Nadal comentou sobre a necessidade de
manter 15 semestres como parâmetro para o cancelamento acadêmico e que o mesmo deve ser
mantido e respeitado, a Profa. Maria Cecília informou que a aluna foi matriculada diversas vezes em
disciplinas que ministrava e após as primeiras semanas a mesma não frequentava mais as aulas,
ocasionando muitas reprovações por frequência. A Profa. Regiane informou acerca das convocações
da aluna para orientação acadêmica, as quais foram realizadas através do edital da coordenação, do
e-mail, bem como tentativas de contato telefônico, e às quais a aluna não compareceu, informou
também que a tentativa de contato telefônico se deu para o número telefônico que consta no cadastro
da aluna mas não logrou êxito. A Profa. Zuleica de Medeiros questionou sobre quais seriam os
próximos passos do processo, o Prof. Nadal comentou sobre o tempo necessário que a aluna
precisaria para concluir o curso, que seria de 10 semestres, aberto a votação, o pedido de
prorrogação solicitado pela aluna foi negado por unanimidade. 2.2. Cancelamento de registro
acadêmico por ultrapassar o prazo máximo para integralização curricular: aluno Natan Roberto
Alves Machado (GRR20083773), a Profa. Dra. Regiane Dalazoana leu a defesa e apresentou o
plano de disciplinas a serem cursadas elaborados pelo aluno, sendo que no plano de estudos
apresentado pelo aluno é previsto a conclusão do curso em 3 semestres, também apresentou o
histórico escolar do aluno. O Prof. Luis comentou que o colegiado pode indicar um tempo de
prorrogação para o aluno, ou mesmo condicionar este prazo ao rendimento acadêmico do aluno num
primeiro momento, a Profa. Claudia Robbi comentou que deve-se seguir a mesma decisão do caso
anterior. A Profa. Regiane informou acerca das convocações do aluno para orientação acadêmica, as
quais foram realizadas através do edital da coordenação e via e-mail, às quais o aluno não
compareceu. O Prof. Nadal comentou sobre o fato do aluno dar prioridade ao estágio em detrimento
das atividades acadêmicas, o Prof. Pedro Faggion comentou sobre o tempo de permanência do aluno
no curso e enfatizou que outros alunos trabalham e estão regulares no curso, a Profa. Zuleica
comentou que mesmo com perdas familiares e dificuldades pessoais é possível concluir o curso no
tempo máximo previsto. O discente Julio Cesar questionou a possibilidade de aprovar o planejamento
do aluno por um semestre, sendo que a cessão de um período maior ficaria condicionada ao
rendimento acadêmico do aluno. A Profa. Regiane Dalazoana apresentou o histórico escolar do
aluno, sendo que desde 2012 obteve apenas quatro aprovações em disciplinas e muitas reprovações
especialmente por frequência. A Profa. Zuleica comentou que o aluno pode tentar novo vestibular e
que durante o período de estudos para o vestibular poderia frequentar disciplinas do curso em caráter
eletivo, aberto a votação, o pedido de prorrogação solicitado pelo aluno foi negado por unanimidade.
2.3. Participação de professores na empresa júnior de Engenharia Cartográfica e de
Agrimensura. A presidente falou sobre a criação da empresa Júnior por alunos do curso e solicitou
que os professores interessados em participar da empresa júnior realizando supervisão técnica nos
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trabalhos que serão desenvolvidos se manifestem, o Prof Luis Veiga comentou que nem todas as
possíveis áreas de atuação da empresa Júnior tinham professores especializados na área envolvidos
na empresa júnior e pediu para que seja criado um grupo com vários professores de áreas diferentes
para atuarem junto a empresa júnior, parabenizou os alunos envolvidos com a criação da empresa
júnior, em especial ao discente Breno pelo desenvolvimento do projeto. O professor Pedro
recomendou a utilização de uma sala do Setor de Ciências da Terra de forma compartilhada com
outras empresas juniores do setor. 2.4. Solicitação de quebra de pré-requisito: Aluno Helton
Douglas Kravicz (GRR20112614), a Profa. Dra. Regiane Dalazoana leu a solicitação do aluno o qual
deseja cursar a disciplina Saneamento Básico e Ambiental (TH048) de forma concomitante com a
disciplina de Fisica E2 (CF105), salientou que pediu parecer ao professor da disciplina TH048 mas
não o recebeu, o Profº Luis pede para que o colegiado visualize o desempenho recente e geral do
aluno e sua evolução no decorrer do curso, aberto a votação, dois votos contrários, solicitação
aprovada. 2.5. Solicitação de quebra de pré-requisito: Aluno Luiz Guilherme do Nascimento
Rodrigues (GRR20017524), a Profa. Dra. Regiane Dalazoana leu a solicitação do aluno que deseja
cursar a disciplina de Ajustamento 1 (GA106) de forma concomitante com a disciplina Calculo 1
(CMA111), leu também o parecer do professor da disciplina de Ajustamento 1 que se posicionou
contrário a solicitação dado o nível de conhecimento necessário da disciplina de Calculo 1, aberto a
votação, a solicitação do aluno foi reprovada por unanimidade. 2.6. Solicitação de quebra de prérequisito: Aluno Murian Rafael Caetano Di Cicco (GRR20122306). A Presidente leu a solicitação
do aluno para cursar a disciplina de Estágio Supervisionado (GA124), não tendo sido aprovado na
disciplina de Levantamentos Topográficos 1 (GA104), o Profª Nadal comentou sobre o prejuízo
sofrido pelo aluno quando da realização de intercâmbio fora do país tendo em vista que o início do
período letivo nas universidades são diferentes, aberto a votação, aprovado por unanimidade. 2.7.
Solicitação de quebra de pré-requisito: Aluno Rafael de Melo Ribeiro (GRR20094686). A
Presidente leu a solicitação do aluno para cursar a disciplina de Banco de Dados Geográficos
(GA117), não tendo sido aprovado na disciplina Programação Aplicada (GA103), Também foi
apresentada a posição do professor da disciplina que se mostrou contrário a solicitação, o Profº Luis
comentou sobre o histórico recente do aluno o qual foi reprovado em todas as disciplinas no semestre
anterior, aberto a votação, solicitação reprovada por unanimidade. 2.8 Extra-Pauta: Quebra de
Carga Horária máxima: Aluno Jair Tayra GRR20122329, A Presidente leu a solicitação do aluno,
para cursar 510 horas no semestre, comentou sobre a possibilidade de conclusão do curso ao final
do ano, caso a solicitação do aluno seja aprovada, aberto a votação, aprovado por unanimidade. 2.9
Extra-Pauta: Quebra de Carga Horária máxima: Aluna Flavia Silveira GRR20122322, A
Presidente leu a solicitação da aluna, para cursar 510 horas no semestre, o Profº Luis explanou sobre
a dedicação da aluna em atividades desenvolvidas, aberto a votação, aprovado por unanimidade,
2.10 Extra-Pauta: Quebra de Carga Horária máxima: aluno Julio Machado Lyra Destre
GRR20136561 A Presidente leu a solicitação do aluno, para cursar 495 horas no semestre, que
pretende periodizar-se e formar-se em 2017, aberto a votação, aprovado por unanimidade. 3.
Comunicados: Profº Nadal sugeriu a reformulação da disciplina de Saneamento Básico e Ambiental
(TH048) para contemplar as atribuições profissionais previstas, a discente Fabiane Piosevan de
Moraes sugeriu acrescentar aulas de campo na disciplina de Projeto de Obras Viárias e atualização
de conteúdos ministrados em disciplinas como Fotogrametria e Desenho Técnico, a Profª Claudia
Robbi sugeriu revisão nas disciplinas de Cálculo, o Profº Luis comentou da necessidade de um
feedback por parte dos alunos e sugeriu que o DAEC, junto aos alunos do curso, monte uma
documentação com sugestões de mudanças e adaptações em todas as disciplinas do curso e
sugestões de novas disciplinas optativas. Sendo só o que se apresentou para o momento, a Senhora
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.

