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ATA DA 115ª 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 22 DE JUNHO DE 2016. 6 

Ao vigésimo segundo dia do mês de junho de dois mil e dezesseis, às quinze horas e trinta minutos, 7 

reuniu-se na sala CT-12, o Colegiado do Curso de Engenharia Cartográfica e de Agrimensura, sob a 8 

presidência da Profa. Dra. Regiane Dalazoana, Coordenadora do Curso, com a presença dos 9 

professores: Luis Augusto Koenig Veiga, Hideo Araki, Alvaro M. L. Machado, Wander da Cruz, Pedro 10 

Luis Faggion, Silvana Camboim, Claudia Robbi Sluter, Luciene Stamato Delazari, Henrique Firkowski 11 

e Maria Cecília B. Brandalize do Departamento de Geomática; o professor Carlos Eduardo Durán 12 

Fernández do Departamento de Matemática; a professora Laura Sánchez Garcia do Departamento de 13 

Informática; a professora Andrea Faria Andrade do Departamento de Expressão Gráfica; o professor 14 

Everton Passos do Departamento de Geografia; a professora Regina T. Kishi do Departamento de 15 

Hidráulica; representando o corpo discente, os estudantes João Leonardo Krasnhak e Ana Paula 16 

Ramos da Silva; justificaram a ausência os docentes Mauro G. Rodbard, Donizeti Antônio Giusti, 17 

Maria Aparecida Z. Zanetti e Claudia Pereira Krueger. 1. APROVAÇÃO DA ATA. A Senhora 18 

Presidente colocou em discussão a ata da reunião anterior, 114ª reunião ordinária do colegiado, que 19 

foi aprovada por unanimidade. 2. DELIBERAÇÕES: 2.1. FDA 2016. A Profa. Dra. Regiane 20 

Dalazoana, apresentou as possíveis propostas a serem encaminhadas para o FDA 2016 já discutidas 21 

e aprovadas junto ao Núcleo Docente Estruturante (NDE) do curso, sendo elas a atualização do 22 

software MATLAB utilizado no Laboratório de Fotogrametria (LABFOTO) e em outros laboratórios do 23 

curso e a aquisição de computadores para o Laboratório de Cartografia (LABCARTO), a Professora 24 

Luciene comentou que a empresa responsável pelo MATLAB está em conversa com diferentes 25 

setores da universidade que utilizam o mesmo acerca da compra de licença única para todos os 26 

laboratórios dos diferentes setores, diante disto a professora Regiane abriu votação para que a 27 

proposta do FDA 2016 seja voltada à compra de computadores para o LABCARTO, aprovada por 28 

unanimidade. 2.2. Distribuição de Vagas PROVAR. A Profa. Dra. Regiane Dalazoana, apresentou a 29 

documentação recebida sobre a distribuição de vagas para o PROVAR 2016/2017, apresentou os 30 

números dos anos anteriores e a proposta da distribuição de 24 vagas para o processo atual, sendo 5 31 

vagas destinadas a modalidade de reopção de curso, 3 para a modalidade de transferência, 5 para 32 

reintegração de ex-aluno, 5 para aproveitamento de curso superior e 6 vagas para a modalidade 33 

vestibular, após discussão foi aberto a votação, a proposta foi aprovada por unanimidade. O 34 

professor Pedro Faggion comenta sobre a possibilidade de conversa junto ao CREA e a PROGRAD a 35 

fim de verificar se a modalidade “Complementação de Estudos” possa vir futuramente contemplar 36 

Engenheiros Cartógrafos já formados que queiram mediante o curso de determinadas disciplinas 37 

conseguir também a atribuição profissional de Engenheiro Agrimensor. 3. Comunicados: 3.1 38 

Orientação acadêmica - regulamento interno. A Presidente informa que pela resolução no 95-A/15 39 

do CEPE no seu artigo 9º é previsto a criação de uma regulamentação própria do Curso de 40 

Engenharia Cartográfica e de Agrimensura sobre o Programa de Orientação Acadêmica e que este 41 

deverá ser encaminhado à PROGRAD para avaliação sendo anexado então ao Projeto Pedagógico 42 

do Curso, que a mesma será discutida no NDE e posteriormente levada ao colegiado do curso. 3.2 43 

Avaliação e proposta de criação de novas disciplinas pelo Departamento de Matemática A 44 

presidente informa sobre a avaliação diagnóstica das disciplinas de primeiro ano ofertadas pelo 45 

Departamento de Matemática, realizada por aquele departamento junto aos vários cursos que atende. 46 

A presidente informou que os resultados desta avaliação relativos ao curso de Engenharia 47 

Cartográfica e de Agrimensura foram apresentados em reunião realizada entre o Departamento de 48 

Matemática e a coordenação do curso, e que o departamento também propôs a criação de quatro 49 

novas disciplinas em substituição às atualmente ofertadas, visando uma atualização e adequação dos 50 

conteúdos aos cursos de engenharia da universidade. O Professor Luis Augusto parabeniza ao 51 

Professor José Carlos Eidam, chefe do Departamento de Matemática e aos demais professores 52 

envolvidos pelo trabalho realizado, por apontar as dificuldades enfrentadas pelos alunos e acima de 53 

tudo por apresentar uma possível solução para elas, a Professora Luciene pergunta se as disciplinas 54 

do curso teriam suas necessidades sanadas com essas mudanças, a Professora Regiane comenta 55 

que as propostas serão analisadas posteriormente buscando informações junto ao MEC e ao CREA 56 

para verificar se todos os requisitos necessários a um curso de engenharia são cumpridos nas novas 57 

ementas além de apresentar esta proposta aos professores cujas disciplinas têm como pré requisito 58 

as disciplinas do Departamento de Matemática. 3.3 Programa VOCAÇÃO. A Presidente agradece os 59 

professores Daniel Rodrigues dos Santos, Luciene Delazari, Pedro Luis Faggion, Luis Augusto 60 

Koenig Veiga e Jorge Centeno; os estudantes Lucas dos Santos, Renata Scarsi, Thalita 61 

Mascarenhas, Dyeison Mlenek e Júlio Oliveira, e o engenheiro cartógrafo e agrimensor Fabiano 62 

Scheer Hainosz que participaram do programa VOCAÇÃO da UFPR TV. 3.4. Feira de Cursos e 63 
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Profissões. A Presidente apresenta as datas e local da 14ª edição da Feira de Cursos e Profissões, 64 

e solicita que tal qual como nos anos anteriores a organização do stand do curso fique a cargo dos 65 

alunos através do Diretório acadêmico, a presidente solicitou uma reunião com os membros do 66 

Diretório acadêmico para discutir a organização da mesma. Sendo só o que se apresentou para o 67 

momento, a Senhora Presidente agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a sessão. E, 68 

para constar, eu, Jailson Carvalho da Silva, como secretário, lavrei a presente Ata, que será assinada 69 

por mim e por todos os membros do Colegiado presentes à reunião de sua discussão e aprovação. 70 


