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ATA DA 123ª 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 10 DE AGOSTO DE 2017. 6 

Ao décimo dia do mês de agosto de dois mil e dezessete, reuniu-se o Colegiado do Curso de 7 

Engenharia Cartográfica e de Agrimensura, sob a presidência da Profa. Dra. Regiane Dalazoana, 8 

Coordenadora do Curso, com a presença dos professores: Érica Santos Matos, Luis Augusto Koenig 9 

Veiga, Daniel Rodrigues dos Santos, Álvaro M. L. Machado, Silvana Camboim, Luciene S. Delazari, 10 

Hideo Araki, Henrique Firkowski e Maria Aparecida Z. Zanetti do Departamento de Geomática; o 11 

professor Luciano Silva do Departamento de Informática, o professor Carlos Eduardo Duran do 12 

Departamento de Matemática; o professor Everton Passos do Departamento de Geografia; 13 

representando o corpo discente, os estudantes Julio Cesar Oliveira, Felipe Menani, Nicolas Rafael da 14 

Silveira, Mariane do Rocio Padilha e João Leonardo Krasnhak; justificaram ausência os professores 15 

Wander da Cruz, Pedro Faggion, Wilson Paulo Bettega, Wilson Alcântara Soares e Mauro Gomes 16 

Rodbard. 1. Aprovação de Atas anteriores: A Senhora Presidente colocou em discussão as atas 17 

das reuniões anteriores, 121ª reunião ordinária do colegiado; aberto a votação, aprovada por 18 

unanimidade; e 122ª reunião ordinária, aberto a votação, aprovada por unanimidade. 2. 19 

Homologações. 2.1. Homologação das vagas para o PROVAR UFPR 2017/2018: A Senhora 20 

Presidente apresentou tabela com a alocação de vagas por modalidade, sendo Reopção de Curso, 3 21 

vagas; Reintegração de ex-aluno, 2 vagas; Aproveitamento de Curso superior, 2 vagas e Vestibular 6 22 

vagas. Aberto a votação, aprovada por unanimidade. 3. Deliberações: 3.1. Aprovação da 23 

atualização da ficha 1, segundo o novo modelo da PROGRAD, e com a alteração do código dos 24 

pré requisitos devido ao ajuste curricular (disciplinas GA106 Ajustamento I, GA109 Projeções 25 

Cartográficas I, GA116 Sistemas de Referência e Tempo, GA128 Mecânica e Estruturas 26 

Geodésicas I e GA117 Banco de Dados Geográficos): A Presidente informou que devido ao ajuste 27 

curricular aprovado na 121ª reunião do Colegiado do Curso de Engenharia Cartográfica e de 28 

Agrimensura referente à adoção das novas disciplinas propostas pelo Departamento de Matemática e 29 

alteração de carga horária das disciplinas de Programação Aplicada e Projeto Final, ambas ofertadas 30 

pelo Departamento de Geomática, há a necessidade de alteração do código de pré-requisitos de 31 

algumas disciplinas do Departamento de Geomática e atualização das fichas 1, destas disciplinas, 32 

segundo o novo modelo disponível no site da PROGRAD. A presidente apresentou as fichas 1 33 

atualizadas das seguintes disciplinas: GA106-Ajustamento I com os novos códigos de pré-requisito 34 

CE009, CM301, CM303 e CI180; GA109-Projeções Cartográficas I com os novos códigos de pré-35 

requisito GA102 e CM301; GA116-Sistemas de Referência e Tempo com os novos códigos de pré-36 

requisito GA100 e CM303; GA128-Mecânica e Estruturas Geodésicas I com os novos códigos de pré-37 

requisito CF105 e CM303; GA117-Banco de Dados Geográficos com os novos códigos de pré-38 

requisito GA153 e GA105. Aberto a votação, aprovado por unanimidade. 3.2. Aprovação da tabela 39 

de equivalências devido ao ajuste curricular – plano de adaptação curricular. A Presidente 40 

apresentou o plano de adaptação curricular tendo em vista a proposta de adoção das novas 41 

disciplinas do Departamento de Matemática e alteração de carga horária das disciplinas de 42 

Programação Aplicada e Projeto Final, ambas do Departamento de Geomática: as disciplinas 43 

propostas CM300 (Introdução ao Cálculo) e CM301 (Cálculo em uma variável real) equivalem à 44 

disciplina CMA111 (Cálculo 1A); a disciplina proposta CM302 (Cálculo em várias variáveis reais) 45 

equivale à disciplina CMA211 (Cálculo 2A); a disciplina proposta CM303 (Introdução a Geometria 46 

Analítica e Álgebra Linear) equivale às disciplinas CMA112 (Geometria Analítica) e CMA212 (Álgebra 47 

Linear); a disciplina proposta GA153 (Programação Aplicada) equivale à GA103 (Programação 48 

Aplicada); e a disciplina proposta GA 158 (Projeto Final) equivale à GA136 (Projeto Final). Colocado 49 

em votação, o plano de adaptação curricular foi aprovado por unanimidade. 3.3. Processo de 50 

Cancelamento de Registro Acadêmico: Fabíola Basile Amaral GRR20106087. A Presidente leu a 51 

defesa da Aluna, apresentou o rendimento acadêmico e o plano de estudos com previsão de 52 

conclusão do curso no final de 2017. A presidente informou que o plano de estudos foi elaborado em 53 

conjunto com a coordenação do curso que vinha realizando a tutoria da aluna e de vários outros 54 

alunos do curso. O professor Henrique recomendou o acompanhamento por um professor tutor que 55 

não estivesse envolvido na coordenação de curso e manifestou-se favorável a prorrogação do prazo 56 

de conclusão do curso. O professor Daniel aceitou ser o tutor da aluna. O professor Luis recomendou 57 

que o colegiado volte a avaliar a situação da aluna ao final do semestre. Aberto a votação, a 58 

prorrogação de prazo foi aprovada por unanimidade. 3.4. Processo de Cancelamento de Registro 59 

Acadêmico: Camila Rafaele Cavichiolo GRR20100886. A Presidente leu a defesa da aluna, 60 

apresentou o rendimento acadêmico e o plano de estudos com previsão de conclusão do curso no 61 

final de 2017. A presidente informou que o plano de estudos também foi elaborado em conjunto com 62 

a coordenação do curso. O professor Álvaro ofereceu-se para a tutoria da aluna no semestre. O 63 



Universidade Federal do Paraná  CURSO DE ENGENHARIA CARTOGRÁFICA E DE AGRIMENSURA 

professor Luis novamente recomendou que o colegiado volte a avaliar a situação da aluna no fim do 64 

semestre. Aberto a votação, a prorrogação de prazo foi aprovada por unanimidade. 3.5. Processo de 65 

Cancelamento de Registro Acadêmico: Flavia Cristina Arenas GRR20106097. A Presidente leu a 66 

defesa da Aluna, apresentou o rendimento acadêmico e o plano de estudos com a previsão de 67 

conclusão do curso da mesma. O professor Luis Veiga se prontificou a manter-se como tutor da aluna 68 

no semestre e recomendou o acompanhamento, pois a aluna não tem previsão de colação em 2017. 69 

Aberto a votação, a prorrogação de prazo foi aprovada por unanimidade. 3.6. Solicitação de quebra 70 

de carga horária máxima: João Vitor de Souza Rubini GRR20156378. A Presidente leu a 71 

solicitação do aluno, para cursar 525 horas semestrais o que equivale a uma carga horária de 3 horas 72 

semanais além da carga máxima do curso. Comentou que o indeferimento da solicitação atrasaria 73 

muito o prazo de colação para o aluno e comentou acerca do bom rendimento no semestre anterior. 74 

Aberto a votação, aprovado por unanimidade. 3.7. Solicitação de quebra de pré-requisito: Scarlet 75 

Marriane Barbosa dos Santos GRR20134291. A Presidente leu a solicitação da aluna para cursar 76 

GA138 Projeto Final estando matriculada no seu pré-requisito GA130 Projeto de Engenharia 77 

Cartográfica e de Agrimensura, foi apresentado o parecer da professora da disciplina GA138. O 78 

professor Henrique comentou sobre o desempenho da aluna. Aberto a votação, aprovado por 79 

unanimidade. 3.8. Solicitação de quebra de pré-requisito: Cristina Figueiredo Valente 80 

GRR20122297. A Presidente leu a solicitação da aluna para cursar GA138 Projeto Final estando 81 

matriculada no seu pré-requisito GA130 Projeto de Engenharia Cartográfica e de Agrimensura, 82 

apresentou parecer do professor da disciplina GA138. O professor Luis Veiga comentou sobre a 83 

disciplina GA130 e seu enfoque atual. Aberto a votação, aprovado por unanimidade. 3.9. Solicitação 84 

de quebra de pré-requisito: Pedro Paulo Santos Farias GRR20133895. A Presidente leu a 85 

solicitação do aluno para cursar GA138 Projeto Final estando matriculado no seu pré-requisito GA130 86 

Projeto de Engenharia Cartográfica e de Agrimensura, apresentou parecer da professora da disciplina 87 

GA138. Aberto a votação, aprovado por unanimidade. 3.10. Solicitação de quebra de pré-requisito: 88 

Andressa Laskaski Brites GRR20166959. A Presidente leu a solicitação da aluna para cursar 89 

GA111 Sensoriamento Remoto 1 sem ter cursado o seu pré-requisito GA107 Processamento Digital 90 

de Imagens 1, foi apresentado o parecer do professor da disciplina. Aberto a votação, com 3 votos 91 

contrários, a solicitação foi aprovada por maioria dos votos. 3.11. Solicitação de quebra de pré-92 

requisito: Denis Leonardo Santos GRR20122313. A Presidente leu a solicitação do aluno para 93 

cursar TT080 Economia de Engenharia sem ter cursado o seu pré-requisito CI181 Métodos 94 

Numéricos, apresentou parecer do professor da disciplina. O professor Luis Veiga comentou sobre o 95 

desempenho do aluno. Aberto a votação, aprovado por unanimidade. 3.12. Solicitação de quebra de 96 

pré-requisito: Tiago Roberto Klassen Duck GRR20105991. A Presidente leu a solicitação do aluno 97 

para cursar TT080 Economia de Engenharia estando matriculado no seu pré-requisito CI181 Métodos 98 

Numéricos, apresentou parecer do professor da disciplina. O professor Henrique comentou sobre a 99 

necessidade de se mudar o pré-requisito da disciplina pois a mesma não tem mais o enfoque dado 100 

anteriormente. Aberto a votação, aprovado por unanimidade. 3.13. Solicitação de quebra de pré-101 

requisito: Nícolas Rafael da Silveira GRR20144204. A Presidente leu a solicitação do aluno para 102 

cursar GA130 Projeto de Engenharia Cartográfica e de Agrimensura estando matriculada no seu pré-103 

requisito GA120 Cartografia Topográfica, apresentou parecer do professor da disciplina. Aberto a 104 

votação, aprovado por unanimidade. 3.14. Solicitação de quebra de pré-requisito: João Ricardo 105 

Gonçalves de Lima GRR20137088. 3.14.1. GA132 Mecânica e Estruturas Geodésicas 2, sendo 106 

que o aluno reprovou em GA128 Mecânica e Estruturas Geodésicas 1. A Presidente leu a 107 

solicitação do aluno para cursar GA132 Mecânica e Estruturas Geodésicas 2 tendo sido reprovado no 108 

seu pré-requisito GA128 Mecânica e Estruturas Geodésicas 1, apresentou parecer do professor da 109 

disciplina. O discente Julio comentou sobre a previsão de conclusão do curso, pelo aluno, em 2018. A 110 

professora Luciene comentou sobre os conhecimentos das disciplinas que são pré-requisito e que 111 

cada solicitação deve ser analisada separadamente. Aberto a votação, solicitação indeferida. 3.14.2. 112 

GA130 Projeto de Engenharia Cartográfica e de Agrimensura, estando matriculado em GA119 113 

Métodos Geodésicos. A Presidente leu a solicitação do aluno para cursar GA130 Projeto de 114 

Engenharia Cartográfica e de Agrimensura estando matriculado no seu pré-requisito GA119 Métodos 115 

Geodésicos, apresentou parecer do professor da disciplina. Aberto a votação, aprovado por 116 

unanimidade. 3.15. Solicitação de quebra de pré-requisito: Evelin Steffen Albanski 117 

GRR20131381. A Presidente leu a solicitação da aluna para cursar GA130 Projeto de Engenharia 118 

Cartográfica e de Agrimensura estando matriculada no seu pré-requisito GA120 Cartografia 119 

Topográfica, apresentou o parecer do professor da disciplina. Aberto a votação, aprovado por 120 

unanimidade. 3.16. Solicitação de quebra de pré-requisito: Fabiola Basile Amaral GRR20106087. 121 

A Presidente leu a solicitação da aluna para cursar GA136 Projeto Final estando matriculada no seu 122 

pré-requisito GA130 Projeto de Engenharia Cartográfica e de Agrimensura, apresentou o parecer do 123 

professor da disciplina. A Presidente informou ainda que em caso de aprovação da solicitação, é 124 

necessário aprovar ainda quebra de carga horária máxima, pois a aluna terá 525 horas semestrais a 125 

cursar além de estar com o processo de cancelamento de registro acadêmico aberto, para o qual o 126 
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colegiado aprovou prorrogação de prazo em item anterior desta reunião. Aberto a votação, solicitação 127 

da aluna aprovada por unanimidade. Aberto a votação a quebra de carga horária máxima, aprovada 128 

por unanimidade. 3.17. Solicitação de quebra de pré-requisito: Jessica Priscila Constantino 129 

GRR20122315. A Presidente leu a solicitação da aluna para cursar GA136 Projeto Final estando 130 

matriculada no seu pré-requisito GA130 Projeto de Engenharia Cartográfica e de Agrimensura, 131 

apresentou o parecer do professor da disciplina. Aberto a votação, solicitação da aluna aprovada por 132 

unanimidade. 3.18. Solicitação de quebra de pré-requisito: Camila Rafaele Cavichiolo 133 

GRR20100886. A Presidente leu a solicitação da aluna para cursar GA136 Projeto Final estando 134 

matriculada no seu pré-requisito GA130 Projeto de Engenharia Cartográfica e de Agrimensura, 135 

apresentou o parecer do professor da disciplina. Aberto a votação, solicitação da aluna aprovada por 136 

unanimidade. 3.19. Solicitação de quebra de pré-requisito: Thiago Mota Galkowski 137 

GRR20120010. A Presidente leu a solicitação do aluno para cursar GA120 Cartografia Topográfica 138 

estando matriculado no seu pré-requisito GA109 Projeções Cartográficas 1, apresentou o parecer do 139 

professor da disciplina. A professora Luciene comentou sobre as dificuldades do aluno e recomendou 140 

acompanhamento acadêmico para o mesmo. A Professora Maria Aparecida se ofereceu para ser a 141 

tutora do aluno. Aberto a votação, solicitação indeferida. 3.20. Solicitação de quebra de pré-142 

requisito: Claudio Junior Potulski GRR20142201. A Presidente leu a solicitação do aluno para 143 

cursar GA121 Fotogrametria 2 tendo sido reprovado no seu pré-requisito GA114 Fotogrametria 1, 144 

apresentou parecer do professor da disciplina. Aberto a votação, solicitação indeferida. 3.21. 145 

Solicitação de quebra de pré-requisito: Jaqueline Alves Pisetta GRR20143044. A Presidente leu 146 

a solicitação da aluna para cursar GA130 Projeto de Engenharia Cartográfica e de Agrimensura 147 

estando matriculada no seu pré-requisito GA120 Cartografia Topográfica, apresentou parecer do 148 

professor da disciplina. Aberto a votação, aprovado por unanimidade. 3.22. Solicitação de quebra de 149 

pré-requisito: Karla Duarte Marinho Freire GRR20103024. A Presidente leu a solicitação da aluna 150 

para cursar GA130 Projeto de Engenharia Cartográfica e de Agrimensura estando matriculada nos 151 

seus pré-requisitos GA119 Métodos Geodésicos e GA121 Fotogrametria 2, apresentou parecer do 152 

professor da disciplina. Aberto a votação, aprovado por unanimidade. 3.23. Solicitação de quebra de 153 

pré-requisito GA152 Levantamentos Hidrográficos. A Presidente informou que a disciplina optativa 154 

GA152 tem como pré-requisito a GA151 Posicionamento de Plataforma e Elementos Náuticos que 155 

também é uma disciplina optativa. A professora Claudia Krueger, responsável por ambas as 156 

disciplinas, informou que os conhecimentos mínimos necessários para o bom andamento da GA152 157 

estão vinculados a GA129 Levantamentos Geodésicos 2, indicou que os discentes que possuem 158 

aprovação na GA129 não terão perdas nem dificuldades adicionais no conteúdo da disciplina optativa 159 

GA152, e que era favorável a quebra de pré-requisito. Os seguintes alunos, que não tem a disciplina 160 

GA151 mas foram aprovados em GA129, solicitam a quebra de pré-requisito para GA152: 161 

GRR20130424 Andressa Muraro; GRR20122297 Cristina Figueiredo Valente; GRR20131238 162 

Eduardo Moraes Sagaz; GRR20106087 Fabiola Basile Amaral; GRR20131737 Gabriele Silveira 163 

Camara e GRR20114717 Samara Monteiro Pinheiro. Aberto a votação, todas as solicitações foram 164 

aprovadas por unanimidade. 3.24. Renovação dos Membros da COE – Comissão Orientadora de 165 

Estágios. A Presidente informou que devido a eleição da Professora Érica Santos Matos como vice 166 

coordenadora do Curso é aconselhável a modificação da COE, com a Professora Érica como 167 

Presidente, o atual presidente Professor Luis Veiga aceitou permanecer na COE. A indicação é que a 168 

COE passe a contar com os seguintes membros: Professora Érica Santos Matos, como presidente, e 169 

os Professores Luis Augusto K. Veiga, Claudia Krueger, Alvaro Muriel Lima Machado e Maria Cecilia 170 

Bonato Brandalize como membros. Aberto a votação, aprovado por unanimidade. 3.25. Aprovação 171 

da Ficha 2 – disciplina TT080 – Economia de Engenharia. A Presidente informou que a pedido do 172 

Professor da disciplina, a Ficha 2 da disciplina TT080 Economia de Engenharia seria analisada e 173 

posta em votação para aprovação em colegiado. Apresentou assim a ficha 2 da disciplina TT080. 174 

Aberto a votação, aprovada por unanimidade. 4. Comunicados. 4.1. FDA 2017. A Presidente 175 

informou que o edital do FDA 2017 está disponível e que os professores interessados devem elaborar 176 

o projeto de acordo com o mesmo para futura análise pelo NDE, pediu ainda para que os professores 177 

se atentassem para os prazos do edital. 4.2. Feira de Cursos e Profissões – 24 a 27 de agosto. A 178 

Presidente comunicou que a feira de cursos e profissões será realizada do dia 24 ao dia 27 de agosto 179 

e que conta com a presença dos professores no stand do curso. Sendo só o que se apresentou para 180 

o momento, a Senhora Presidente deu por encerrada a sessão. E, para constar, eu, Jailson Carvalho 181 

da Silva, como secretário, lavrei a presente Ata, que será assinada por mim e por todos os membros 182 

do Colegiado presentes à reunião de sua discussão e aprovação. 183 


