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ATA DA 116ª 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 08 DE AGOSTO DE 2016. 6 

Ao oitavo dia do mês de agosto de dois mil e dezesseis, às quinze horas, reuniu-se na sala CT-12, o 7 

Colegiado do Curso de Engenharia Cartográfica e de Agrimensura, sob a presidência da Profa. Dra. 8 

Regiane Dalazoana, Coordenadora do Curso, com a presença dos professores: Luis Augusto Koenig 9 

Veiga, Alvaro M. L. Machado, Wander da Cruz, Silvana Camboim, Claudia Robbi Sluter, Luciene 10 

Stamato Delazari, Henrique Firkowski, Carlos Aurélio Nadal, Maria Aparecida Z. Zanetti e Maria 11 

Cecília B. Brandalize do Departamento de Geomática; a professora Andrea Faria Andrade do 12 

Departamento de Expressão Gráfica; o professor Everton Passos do Departamento de Geografia; o 13 

professor Wilson Paulo Bettega do Departamento de Transportes; o professor Mauro Gomes Rodbard 14 

do Departamento de Física; representando o corpo discente, os estudantes Ana Paula Ramos da 15 

Silva, Fabiane P. de Moraes, Julio Cesar Oliveira; justificaram a ausência os docentes Pedro Luis 16 

Faggion e Claudia Pereira Krueger do Departamento de Geomática. 1. APROVAÇÃO DA ATA. A 17 

Senhora Presidente colocou em discussão a ata da reunião anterior, 115ª reunião ordinária do 18 

colegiado, que foi aprovada por unanimidade. 2. DELIBERAÇÕES: 2.1. Solicitação para quebra de 19 

pré-requisito, Aluno Domingos André Carlos (GRR20129013) Levantamentos Hidrográficos 20 

GA152. A presidente leu a solicitação do aluno ao colegiado, em seguida leu o parecer da professora 21 

da disciplina que se posicionou a favor da solicitação do aluno que não cursou a disciplina pré-22 

requisito: GA151 Posicionamento de Plataformas e Elementos Náuticos, a presidente agradeceu a 23 

todos os professores que encaminharam o parecer de suas disciplinas, aberto a votação, solicitação 24 

aprovada por unanimidade. 2.2. Solicitação para quebra de pré-requisito, Aluno Eduardo 25 

Chiarani (GRR20111788) Levantamentos Hidrográficos GA152. A presidente leu a solicitação do 26 

aluno ao colegiado, em seguida leu o parecer da professora da disciplina que se posicionou a favor 27 

da solicitação do aluno que não cursou a disciplina pré-requisito: GA151 Posicionamento de 28 

Plataformas e Elementos Náuticos, aberto a votação, solicitação aprovada por unanimidade. 2.3. 29 

Solicitação para quebra de pré-requisito, Aluno Luis Guilherme Cosiaki (GRR20120008) 30 

Levantamentos Hidrográficos GA152. A presidente leu a solicitação do aluno ao colegiado, em 31 

seguida leu o parecer da professora da disciplina que se posicionou a favor da solicitação, o discente 32 

Julio Cesar Oliveira comentou sobre a necessidade de cursar a disciplina optativa GA151 33 

Posicionamento de Plataformas e Elementos Náuticos como pré-requisito de outra optativa GA152 34 

Levantamentos Hidrográficos e que isso poderia ser revisto junto ao professor da disciplina, aberto a 35 

votação, solicitação aprovada por unanimidade. 2.4. Solicitação para quebra de pré-requisito, 36 

Aluna Rayssa Alburquerque Basso (GRR20157092) Projeções Cartográficas GA109. A 37 

presidente leu a solicitação da aluna que está atualmente matriculada na disciplina que é pré-38 

requisito: GA102 Cartografia Geral, o professor Luis Augusto comentou sobre a periodização da aluna 39 

e que a mesma teria condições de se periodizar futuramente sem a solicitação, a professora Claudia 40 

Robbi comenta sobre a necessidade dos pré-requisitos para a construção de conhecimentos 41 

necessários visando uma formação adequada. Aberto a votação, 17 votos contrários, 1 voto a favor, 42 

solicitação indeferida. 2.5. Solicitação para quebra de pré-requisito, Aluna Rayssa Alburquerque 43 

Basso (GRR20157092) Ajustamento II GA110. A presidente leu a solicitação da aluna ao colegiado, 44 

em seguida leu o parecer do professor da disciplina que se posicionou contrário a solicitação visto 45 

que a aluna não cursou a disciplina pré-requisito GA106 Ajustamento I, aberto a votação, solicitação 46 

indeferida por unanimidade. 2.6. Solicitação para quebra de pré-requisito, Aluno Claudio Junior 47 

Potulski (GRR20142201) Projeto e Análise de Redes Geodésicas GA123. A presidente leu a 48 

solicitação do aluno ao colegiado, em seguida leu o parecer da professora da disciplina que se 49 

posicionou contrária a solicitação visto que o aluno não cursou a disciplina pré-requisito GA106 50 

Ajustamento I e tem possibilidade de cursar a GA123 futuramente sem prejuízo na periodização, 51 

aberto a votação, solicitação indeferida por unanimidade. 2.7. Solicitação para quebra de pré-52 

requisito, Aluno Kaell Fonseca Bortolo (GRR20113124) Projeto Final GA136. A presidente leu a 53 

solicitação do aluno ao colegiado, em seguida leu o parecer do professor da disciplina que se 54 

posicionou a favor da solicitação do aluno que está matriculado na disciplina pré-requisito: GA130 55 

Projeto de Eng Cartográfica e de Agrimensura visto que o aluno tem consições de formatura no final 56 

deste semestre, aberto a votação, solicitação aprovada por unanimidade. 2.8. Solicitação para 57 

quebra de pré-requisito, Aluna Giane Triches (GRR20124112) Projeto Final GA136. A presidente 58 

leu a solicitação da aluna ao colegiado, em seguida leu o parecer do professor da disciplina que se 59 

posicionou a favor da solicitação da aluna que está matriculada na disciplina pré-requisito: GA130 60 

Projeto de Eng Cartográfica e de Agrimensura visto que a aluna tem condições de formatura ao final 61 

deste semestre, a professora Claudia Robbi comentou sobre a carga horária da aluna, o professor 62 

Luis Augusto explicou que caso a solicitação seja aprovada a aluna ainda fica abaixo da carga horária 63 
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máxima prevista, aberto a votação, solicitação aprovada por unanimidade.  2.9. Solicitação para 64 

quebra de pré-requisito, Aluno Douglas Saito (GRR20095751) Projeto Final GA130. A presidente 65 

leu a solicitação do aluno ao colegiado, em seguida leu o parecer do professor da disciplina que se 66 

posicionou a favor da solicitação do aluno que está matriculado na disciplina pré-requisito: GA130 67 

Projeto de Eng Cartográfica e de Agrimensura visto que o aluno tem condições de formatura ao final 68 

deste semestre, aberto a votação, solicitação aprovada por unanimidade. 2.10. Solicitação para 69 

quebra de pré-requisito, Aluna Ana Paula Ramos da Silva (GRR20110833) Estágio 70 

Supervisionado GA124. A presidente leu a solicitação da aluna ao colegiado, em seguida o 71 

professor Luis Augusto leu o parecer da COE que em reunião se posicionou contrária a solicitação da 72 

aluna que foi reprovada na disciplina pré-requisito: GA105 Cartografia Digital, o discente Julio Cesar 73 

Oliveira comentou que a aluna faz o estágio não obrigatório e que o mesmo se encerrará ao fim do 74 

ano sem a possibilidade de se renovar, o professor Luis Augusto comentou sobre a dificuldade da 75 

aluna em algumas disciplinas e que o estágio não pode interferir no rendimento acadêmico 76 

negativamente, aberto a votação, 12 votos contrários, 4 votos a favor, uma abstenção, solicitação 77 

indeferida. 2.11. Solicitação para quebra de pré-requisito, Aluna Camila Rafaele Cavichiolo 78 

(GRR20100886) Projeto de Eng. Cartográfica e de Agrimensura GA130. A presidente leu a 79 

solicitação da aluna ao colegiado, em seguida apresentou o parecer do professor da disciplina, feito 80 

verbalmente à coordenação, que se posicionou contrário a solicitação da aluna que está matriculada 81 

na disciplina pré-requisito: GA121 Fotogrametria II, o discente Julio Cesar Oliveira comentou que a 82 

não aprovação da solicitação pode atrasar o projeto final da aluna, aberto a votação, 2 a favor, 15 83 

contrários, solicitação indeferida. 2.12. Solicitação para quebra de pré-requisito, Aluna Jessica 84 

Priscila Constantino (GRR20122315) Projeto de Eng. Cartográfica e de Agrimensura GA130. A 85 

presidente leu a solicitação da aluna ao colegiado, em seguida apresentou o parecer do professor da 86 

disciplina, feito verbalmente para a coordenação, que se posicionou contrário a solicitação da aluna 87 

que está matriculada na disciplina pré-requisito: GA121 Fotogrametria II, aberto a votação, 1 voto a 88 

favor, 16 contrários, solicitação indeferida. 2.13. Solicitação para quebra de pré-requisito, Aluno 89 

Júlio César Oliveira (GRR20113113) Mecânica e Estruturas Geodésicas II GA132. A presidente 90 

leu a solicitação do aluno ao colegiado, em seguida apresentou o parecer do professor da disciplina, 91 

feito verbalmente à coordenação, que se posicionou contrário a solicitação do aluno que foi reprovado 92 

na disciplina pré-requisito: GA128 Mecânica e Estruturas Geodésicas I, o discente Julio Cesar 93 

Oliveira comentou sobre a possibilidade de formatura no semestre seguinte, a professora Maria 94 

Aparecida comentou sobre a situação do aluno presente na reunião de deliberação de seu pedido, 95 

podendo causar constrangimento aos presentes, mesmo o aluno se abstendo de voto, aberto a 96 

votação, 9 a favor, 7 contrários, uma abstenção, solicitação aprovada. 2.14. Solicitação para quebra 97 

de pré-requisito, Aluno Tiago Roberto Klassen Duck (GRR20105991) Mecânica e Estruturas 98 

Geodésicas II GA132. A presidente leu a solicitação do aluno ao colegiado, em seguida apresentou 99 

o parecer do professor da disciplina, feito verbalmente para a coordenação, que se posicionou 100 

contrário a solicitação do aluno que foi reprovado na disciplina pré-requisito: GA128 Mecânica e 101 

Estruturas Geodésicas I, a professora Silvana comentou que a solicitação não altera o prazo previsto 102 

para a formatura do aluno, aberto a votação, 9 votos contrários, 8 a favor, solicitação indeferida. 2.15. 103 

Solicitação para quebra de pré-requisito, Aluno Welliton da Silva Forlin (GRR20134721) 104 

Mecânica e Estruturas Geodésicas II GA132. A presidente leu a solicitação do aluno ao colegiado, 105 

em seguida apresentou o parecer do professor da disciplina, feito verbalmente à coordenação, que se 106 

posicionou contrário a solicitação do aluno que foi reprovado na disciplina pré-requisito: GA128 107 

Mecânica e Estruturas Geodésicas I, aberto a votação, 9 votos contrários, 8 a favor, solicitação 108 

indeferida. 2.16. Solicitação para quebra de pré-requisito, Aluna Jaqueline Leonardi de Carvalho 109 

(GRR20124348) Projeto de Eng. Cartográfica e de Agrimensura GA130. Apresentada a 110 

justificativa da aluna de quebra de pré-requisito para cursar a disciplina Projeto de Eng. Cartográfica e 111 

de Agrimensura GA130, sem ter cursado a disciplina Métodos Geodésicos, a qual a aluna está 112 

matriculada, foi comunicado o parecer contrário do professor da disciplina para a solicitação, o 113 

discente Julio Cesar Oliveira comentou sobre a possibilidade de formatura da aluna no primeiro 114 

semestre de 2017 caso for aprovada a solicitação pelo colegiado. Aberto a votação: 9 votos 115 

contrários, 8 votos favoráveis, solicitação indeferida. 2.17. Solicitação para quebra de pré-requisito, 116 

Aluna Jaqueline Leonardi de Carvalho (GRR20124348) Estágio Supervisionado GA124. A 117 

presidente leu a solicitação da aluna ao colegiado, em seguida o professor Luis Augusto leu o parecer 118 

da COE que em reunião informou que seu posicionamento seria favorável no caso da aluna ter 119 

previsão de formatura mantida para o semestre seguinte, no entanto se posicionou contrária no caso 120 

da previsão de formatura da aluna seja alterada para o segundo semestre de 2017, pois entende-se 121 

que a mesma teria disponibilidade de cursar a disciplina em um semestre futuro. Aberto a votação, 4 122 

votos contrários, 13 votos a favor, solicitação aprovada. 2.18. Solicitação para quebra de pré-123 

requisito, Aluno Luís Fernando da Silva (GRR20122333) Economia de Engenharia TT080. A 124 

presidente leu a solicitação do aluno ao colegiado, em seguida leu o parecer do representante do 125 

Departamento de Transportes no colegiado, professor Bettega, que se posicionou a favor da 126 
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solicitação do aluno que está matriculado na disciplina pré-requisito: CI181 Métodos Numéricos, o 127 

professor Wilson Bettega comentou sobre o fato da disciplina não possuir pré-requisito em outros 128 

cursos e mesmo assim o nível de aprendizado dos alunos não fica comprometido, a professora Maria 129 

Aparecida comentou sobre a reforma curricular do curso que ocorreu em 2011 e que na época os 130 

representantes dos departamentos sugeriram os pré requisitos e foram atendidos pela coordenação, 131 

aberto a votação, solicitação aprovada por unanimidade  2.19. Solicitação para quebra de pré-132 

requisito, Aluno Kaique Antonio Ramos (GRR20132558) Álgebra Linear CMA212. A presidente 133 

leu a solicitação do aluno ao colegiado, em seguida leu o parecer do representante do Departamento 134 

de Matemática no colegiado, professor Carlos Duran, que se posicionou a favor da solicitação do 135 

aluno que foi reprovado na disciplina pré-requisito: CMA112 Geometria Analítica visto que em outros 136 

cursos da UFPR este pré requisito não existe e existem cursos que tem a disciplina de Álgebra Linear 137 

mas não tem a de Geometria Analítica, aberto a votação, solicitação aprovada por unanimidade. 2.20. 138 

Retirado de pauta. 2.21. Retirado de pauta. 2.22. Solicitação para quebra de pré-requisito, 139 

Aluna Cynthia Roberti Lima (GRR20111538). A professora Regiane leu a solicitação da aluna de 140 

quebra de pré-requisito para cursar as disciplinas Fotogrametria IV GA131 e Mecânica e Estruturas 141 

Geodésicas II GA132, sem ter sido aprovada nas disciplinas Fotogrametria III GA127 e Mecânica e 142 

Estruturas Geodésicas I GA128, apresentou também o parecer com recomendações da psicóloga da 143 

Universidade que acompanha a aluna, na sequência foram lidos os pareceres dos professores das 144 

disciplinas GA131 e GA132, ambos contrários a solicitação da aluna, por fim a professora Regiane 145 

apresentou o histórico escolar da aluna e seu desempenho no curso, apresentou a integralização 146 

curricular da aluna, onde constam como faltantes essas quatro matérias e o projeto final. Aberto a 147 

debate, a professora Maria Aparecida Z. Zanetti comentou sobre o acompanhamento psicológico na 148 

PRAE do qual a aluna participa desde 2015. O Professor Luis Augusto Koenig Veiga comentou sobre 149 

o caso de depressão da aluna e as recomendações da coordenação à mesma, ressaltando o 150 

acompanhamento psicológico que vem sendo feito pela PRAE. Foi explicado o caso da aluna, que 151 

acabou desistindo da disciplina de Fotogrametria III no primeiro semestre de 2016, devido a 152 

problemas ocorridos no decorrer da disciplina, os quais agravaram o quadro já existente de 153 

depressão da mesma, sendo que alega-se que um dos motivadores deste processo está vinculado à 154 

forma de condução da disciplina de Fotogrametria. A professora Claudia Robbi Sluter comentou sobre 155 

a importância das recomendações feitas pela psicóloga que envolvem a continuidade de realização 156 

de atividades didáticas às quais o colegiado deve levar em consideração e sobre mudanças de 157 

condução que podem ser acatadas pelos professores das disciplinas do curso. O discente Julio Cesar 158 

Oliveira comentou que, no caso de a solicitação não ser aprovada a aluna não teria disciplinas 159 

obrigatórias para cursar neste semestre, forçando um trancamento administrativo da matricula da 160 

aluna. O professor Wilson Paulo Bettega comentou sobre a possibilidade de mudanças no corpo 161 

docente evitando um constrangimento maior entre aluno e professor. A professora Regiane comentou 162 

sobre as ações realizadas pela coordenação que envolveram uma conversa com a aluna junto a 163 

psicóloga da universidade e com o professor da disciplina junto a psicóloga. A aluna Fabiane P. de 164 

Moraes comentou que estava presente em sala e que a situação foi potencializada devido ao quadro 165 

psicológico da colega e que outras dificuldades poderão ocorrer. Professora Maria Aparecida Z. 166 

Zanetti comentou que o professor se desculpou na aula seguinte perante a sala e que os alunos 167 

identificaram uma mudança positiva de atitude do professor, a professora Silvana Camboim comentou 168 

sobre a forma diferenciada no tratamento de alunos com problemas psicológicos em outras 169 

universidades do mundo. O professor Luis Augusto Koenig Veiga comentou sobre a possibilidade de 170 

realizar tratamento especial para a aluna a partir da verificação de sua possibilidade perante a 171 

legislação vigente. O professor Bettega comentou sobre a possibilidadae de um acompanhamento 172 

diferenciado para a aluna com utilização de um professor tutor, o qual acompanharia o 173 

desenvolvimento da aluna na disciplina em horário diferenciado. A Professora Claudia Robbi Sluter 174 

salientou a importância de seguir as recomendações feitas pela psicóloga neste caso. Aberto a 175 

votação, solicitação aprovada por unanimidade, com a recomendação de que o Departamento de 176 

Geomática indique um professor tutor da área de Fotogrametria e Sensoriamento Remoto que faça o 177 

acompanhamento pedagógico da aluna referente à disciplina GA131 Fotogrametria IV. 2.23 178 

Extrapauta: Quebra de Carga Horária Máxima do aluno Jair Tayra GRR20122329 (555 horas). A 179 

presidente leu a solicitação do aluno ao colegiado visando cursar 555 horas neste semestre, 180 

possibilitando assim sua matrícula na disciplina de Projeto Final e possível formatura ao final do 181 

semestre, em seguida leu o parecer do professor da disciplina de Projeto Final que se posicionou a 182 

favor da solicitação do aluno tendo em vista o total atual de 375 horas, faltando apenas a disciplina 183 

GA136 Projeto Final para que o aluno possa formar-se no final deste ano, aberto a 184 

votação,solicitação aprovada por unanimidade 2.24 Extrapauta: Solicitação para quebra de pré-185 

requisito, Aluno Leandro Benicio de Souza (GRR20103169) Projeto Final GA136. A presidente 186 

leu a solicitação do aluno ao colegiado, em seguida leu o parecer do professor da disciplina que se 187 

posicionou a favor da solicitação do aluno que foi reprovado na disciplina pré-requisito: GA116 188 

Sistemas de Referência e Tempo, aberto a votação, solicitação aprovada por unanimidade. 2.25 189 
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Extrapauta: Solicitação de 2º trancamento do Curso, Samara Peron Nunes GRR20105955. 190 

Apresentado solicitação da aluna para segundo trancamento por motivos de trabalho, a presidente 191 

comenta que a aluna não tem previsão para conclusão de curso antes do prazo máximo para 192 

integralização curricular quando de seu retorno, de acordo com Art.1 § 3º da resolução 97/15, desta 193 

forma o trancamento não poderá ser realizado, pedido retirado de pauta. 2.26 Extrapauta: 194 

Solicitação de 2º trancamento do Curso, Ana Paula dos Santos GRR20110027. Apresentado 195 

solicitação da aluna para segundo trancamento por motivos de gravidez, a presidente comentou que 196 

a aluna não tem previsão para conclusão de curso antes do prazo máximo para integralização 197 

curricular quando de seu retorno, de acordo com Art.1 § 3º da resolução 97/15-CEPE, desta forma o 198 

trancamento não poderá ser realizado, pedido retirado de pauta, com recomendação do colegiado 199 

que a aluna busque Exercícios Domiciliares de acordo com Art. 84 da resolução 37/97- CEPE. 3 200 

Comunicados: A Presidente informou sobre o processo de Cancelamento do Registro Acadêmico 201 

por Ultrapassar o Prazo Máximo para Integralização Curricular de Rafael de Melo Ribeiro que deve 202 

ser votado numa próxima reunião de colegiado. Comunicou sobre a Feira de Cursos e Profissões da 203 

UFPR que será realizada em Piraquara, e que a organização do estande do curso ficará aos 204 

cuidados dos alunos e DAEC, convidou os professores presentes para participarem da feira. A 205 

Presidente comunicou sobre a portaria de Renovação do reconhecimento do curso pelo MEC. Sendo 206 

só o que se apresentou para o momento, a Senhora Presidente agradeceu a presença de todos e 207 

deu por encerrada a sessão. E, para constar, eu, Jailson Carvalho da Silva, como secretário, lavrei a 208 

presente Ata, que será assinada por mim e por todos os membros do Colegiado presentes à reunião 209 

de sua discussão e aprovação. 210 


