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ATA DA 128ª 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 14 DE AGOSTO DE 2018. 6 

Aos quatorze dias do mês de agosto de dois mil e dezoito, 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 Álvaro Muriel Lima Machado, Alzir Felippe 9 

Buffara Antunes, Edson Aparecido Mitishita, Érica Santos Matos, Henrique Firkowski, Luciene 10 

Stamato Delazari, Luis Augusto Koenig Veiga, Maria Aparecida Zehnpfennig Zanetti e Silvana Phillipi 11 

Camboim do Departamento de Geomática; o professor Luiz Antonio Ribeiro de Santana do 12 

Departamento de Matemática; o professor Andrey Pimentel do Departamento de Informática; os 13 

representantes discentes Amanda Torres, Claudio Junior Potulski, Felipe Menani, Janiny Zanda 14 

Soares da Silva e Lucas Munhoz Caseiro; o discente convidado Breno Corrêa Bueno. 1. Aprovação 15 

da Ata anterior: A Presidente colocou em discussão a ata da 127ª reunião ordinária, aberto a 16 

votação, aprovada por unanimidade. 2. Homologações: 2.1. 1º Trancamento de Curso - Diego 17 

Aguiar da Silva GRR201801452. A Presidente apresentou a solicitação do aluno, que atende os 18 

termos da resolução Nº 97-A/15-CEPE, Art. 3°. Aberto a votação, aprovado por unanimidade. 3. 19 

Deliberações. 3.1. Solicitação de exame de adiantamento de conhecimento GA122 Sistemas de 20 

Informações Geográficas, aluna Giovanna Assis Jientara GRR201841683. A Presidente 21 

apresentou a solicitação da aluna, que atende os termos da Resolução Nº92/13, Art. 14°. Aberto a 22 

votação, aprovado por unanimidade. 3.2. Solicitação de exame de adiantamento de conhecimento 23 

GA129 Levantamentos Geodésicos 2, aluna Giovanna Assis Jientara GRR20184168. A 24 

Presidente apresentou a solicitação da aluna, que atende os termos da Resolução Nº92/13, Art. 14°. 25 

Aberto a votação, aprovado por unanimidade. 3.3. Solicitação de exame de adiantamento de 26 

conhecimento GA112 Fundamentos em Geodésia, aluna Olivia de Souza GRR20186911. A 27 

Presidente apresentou a solicitação da aluna, que atende os termos da Resolução Nº92/13, Art. 14°. 28 

Aberto a votação, aprovado por unanimidade. 3.4. Solicitação de realização de projeto final no 29 

exterior, aluno Breno Corrêa Bueno GRR20141541. A Presidente apresentou a solicitação do aluno 30 

para realização do projeto final do curso no exterior na UNAM (Universidad Nacional Autónoma de 31 

México) não caracterizado como mobilidade acadêmica, durante o primeiro semestre de 2019. O 32 

professor Alzir Felippe Buffara Antunes questionou sobre a condição do visto no país, o aluno Breno 33 

esclareceu que será como visto estudantil. O professor Luiz Antonio Ribeiro de Santana comentou da 34 

importância da realização do projeto final em outra instituição. O professor Alzir Felippe Buffara 35 

Antunes comentou da antiguidade da UNAM e questionou se não existe convênio vigente com a 36 

UFPR. A professora Silvana Phillipi Camboim comentou da necessidade de realizar avaliação igual 37 

aos demais alunos. O professor Luis Augusto Koenig Veiga comentou que é necessário verificar se é 38 

possível a realização do projeto final no exterior. A professora Luciene Stamato Delazari questionou a 39 

disciplina não vencida GA134 Gestão Ambiental, e a Presidente esclareceu que o aluno irá solicitar 40 

exame de aproveitamento de conhecimento neste semestre. O professor Alzir Felippe Buffara 41 

Antunes recomendou que a solicitação seja encaminhada à Agência UFPR Internacional para 42 

verificar os trâmites necessários. Aberto a votação, aprovado por unanimidade. 3.5. Processo 43 

23075.033195/2018-33 - Cancelamento de registro acadêmico: Emanoelly Chistinny Machado 44 

GRR20116143. A Presidente leu a defesa da aluna, apresentou o rendimento acadêmico e o plano 45 

de estudos com previsão de conclusão do curso no segundo semestre de 2018. Aberto a votação, a 46 

extensão de prazo foi aprovada por unanimidade. 3.6. Processo 23075.033727/2018-32 - 47 

Cancelamento de registro acadêmico: Luiz Guilherme do N Rodrigues GRR20117524. A 48 

Presidente relatou que o aluno apresentou ciência no processo de cancelamento de registro 49 

acadêmico, porém não apresentou defesa no tempo cabível. Aberto a votação, cancelamento 50 

aprovado por unanimidade. 3.7. Processo 23075.033731/2018-09 - Cancelamento de registro 51 

acadêmico: Monique Caroline Minozzo GRR20110243. A Presidente leu a defesa da aluna, 52 

apresentou o rendimento acadêmico e o plano de estudos com previsão de conclusão do curso no 53 

primeiro semestre de 2019. O professor Luis Augusto Koenig Veiga comentou que se trata de uma 54 

boa aluna, que acompanhou os problemas pessoais descritos na defesa durante o seu cargo junto à 55 

coordenação do curso. O professor Luiz Antonio Ribeiro de Santana comentou da importância do 56 

acompanhamento periódico e questionou a atuação da PROGRAD nesse processo. O professor 57 

Andrey Pimentel questionou acerca da motivação e condições psicológicas da aluna para a 58 

conclusão do curso, professor Luis Augusto Koenig Veiga mencionou o potencial da aluna e que a 59 

mesma tem condições de concluir o curso, e que a mesma está sobre acompanhamento contínuo. 60 

Aberto a votação, a extensão de prazo foi aprovada por unanimidade. 3.8. Processo 61 

23075.033739/2018-67 - Cancelamento de registro acadêmico: Samara Monteiro Pinheiro 62 
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GRR20114717. A Presidente leu a defesa da aluna, apresentou o rendimento acadêmico e o plano 63 

de estudos com previsão de conclusão do curso no segundo semestre de 2018. Aberto a votação, a 64 

extensão de prazo foi aprovada por unanimidade. 3.9. Solicitação de quebra de pré-requisito 65 

GA152 Levantamentos Hidrográficos, Aluna Alessandra Dickel GRR20141179. A presidente leu a 66 

solicitação da aluna ao colegiado, em seguida leu o parecer da professora da disciplina, a professora 67 

Cláudia Krueger, que se posicionou a favor da solicitação da aluna que não cursou a disciplina pré-68 

requisito: GA151 Posicionamento de Plataformas e Elementos Náuticos, mas já tem vencida a 69 

disciplina GA129 Levantamentos Geodésicos II. Aberto a votação, solicitação aprovada por 70 

unanimidade. 3.10. Solicitação de quebra de pré-requisito GA152 Levantamentos Hidrográficos, 71 

Aluno Alex Bruno Kraemer GRR20152427. A presidente leu a solicitação do aluno ao colegiado, em 72 

seguida leu o parecer da professora da disciplina, a professora Cláudia Krueger, que se posicionou a 73 

favor da solicitação do aluno que não cursou a disciplina pré-requisito: GA151 Posicionamento de 74 

Plataformas e Elementos Náuticos, mas já tem vencida a disciplina GA129 Levantamentos 75 

Geodésicos II. Aberto a votação, solicitação aprovada por unanimidade. 3.11. Solicitação de quebra 76 

de pré-requisito GA152 Levantamentos Hidrográficos, Aluna Aline Pallú do Livramento 77 

GRR20147296. A presidente leu a solicitação da aluna ao colegiado, em seguida leu o parecer da 78 

professora da disciplina, a professora Cláudia Krueger, que se posicionou a favor da solicitação da 79 

aluna que não cursou a disciplina pré-requisito: GA151 Posicionamento de Plataformas e Elementos 80 

Náuticos, mas já tem vencida a disciplina GA129 Levantamentos Geodésicos II. Aberto a votação, 81 

solicitação aprovada por unanimidade. 3.12. Solicitação de quebra de pré-requisito GA152 82 

Levantamentos Hidrográficos, Aluna Isadora Barioni GRR20143325. A presidente leu a 83 

solicitação da aluna ao colegiado, em seguida leu o parecer da professora da disciplina, a professora 84 

Cláudia Krueger, que se posicionou a favor da solicitação da aluna que não cursou a disciplina pré-85 

requisito: GA151 Posicionamento de Plataformas e Elementos Náuticos, mas já tem vencida a 86 

disciplina GA129 Levantamentos Geodésicos II. Aberto a votação, solicitação aprovada por 87 

unanimidade. 3.13. Solicitação de quebra de pré-requisito GA152 Levantamentos Hidrográficos, 88 

Aluno Lucas Henrique Bíscaro GRR20135114. A presidente leu a solicitação do aluno ao 89 

colegiado, em seguida leu o parecer da professora da disciplina, a professora Cláudia Krueger, que 90 

se posicionou a favor da solicitação do aluno que não cursou a disciplina pré-requisito: GA151 91 

Posicionamento de Plataformas e Elementos Náuticos, mas já tem vencida a disciplina GA129 92 

Levantamentos Geodésicos II. Aberto a votação, solicitação aprovada por unanimidade. 3.14. 93 

Solicitação de quebra de pré-requisito GRR20144204 GA152 Levantamentos Hidrográficos, 94 

Aluno Nicolas Rafael da Silveira. A presidente leu a solicitação do aluno ao colegiado, em seguida 95 

leu o parecer da professora da disciplina, a professora Cláudia Krueger, que se posicionou a favor da 96 

solicitação do aluno que não cursou a disciplina pré-requisito: GA151 Posicionamento de Plataformas 97 

e Elementos Náuticos, mas já tem vencida a disciplina GA129 Levantamentos Geodésicos II. Aberto a 98 

votação, solicitação aprovada por unanimidade. 3.15. Solicitação de correquisito GA158 Projeto 99 

Final e de quebra de carga-horária máxima 510 horas semestrais, Aluno Vitor Silva de Araújo 100 

GRR20115185. A Presidente leu a solicitação do aluno para cursar a disciplina GA158 Projeto Final, 101 

estando matriculado na disciplina GA130 Projeto de Engenharia Cartográfica e de Agrimensura, como 102 

correquisito, e para cursar 510 horas no semestre, ultrapassando a carga horária máxima 103 

recomendada de 480 horas semestrais, em seguida leu o parecer do provável orientador de projeto 104 

final, a professora Silvana Phillipi Camboim, que se posicionou favorável a solicitação do aluno. A 105 

presidente comentou sobre o recente ajuste curricular e sobre a mudança na carga horária da 106 

disciplina de Projeto Final que acrescentaram 30 horas semestrais. Aberto a votação, solicitação 107 

aprovada por unanimidade. 3.16. Solicitação de quebra de pré-requisito TT080 Economia de 108 

Engenharia, Aluna Olivia de Souza GRR20186911. A presidente leu a solicitação da aluna em 109 

cursar a disciplina TT080 Economia de Engenharia, sem ter vencido o pré-requisito CI181 Métodos 110 

Numéricos, em seguida leu o parecer do representante do Departamento de Transportes, o professor 111 

Wilson Paulo Bettega, que se posicionou favorável à solicitação da aluna. A professora Luciene 112 

Stamato Delazari se manifestou contrária a solicitação. O professor Henrique Firkwoski comentou 113 

sobre o baixo rendimento da aluna no registro acadêmico anterior. A professora Érica Santos Matos 114 

comentou que a aluna está em acompanhamento acadêmico e que recomendou que a aluna se 115 

dedicasse as disciplinas iniciais do currículo do curso. Aberto a votação, solicitação negada pela 116 

maioria. 3.17. Solicitação de correquisito GA130 Projeto de Engenharia Cartográfica e de 117 

Agrimensura, Aluno Eduardo Masami Ayabe GRR20142063. A presidente leu a solicitação do 118 

aluno para cursar a disciplina GA130 Projeto de Engenharia Cartográfica e de Agrimensura, estando 119 

matriculado na disciplina GA120 Cartografia Topográfica, como correquisito. Em seguida leu o 120 

parecer do professor da disciplina, o professor Luis Augusto Koenig Veiga, que se posicionou 121 

favorável à solicitação do aluno. Aberto a votação, solicitação aprovada por unanimidade. 3.18. 122 

Solicitação de correquisito GA130 Projeto de Engenharia Cartográfica e de Agrimensura, Aluna 123 

Ana Paula Ramos da Silva GRR20184165. A presidente leu a solicitação da aluna para cursar a 124 
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disciplina GA130 Projeto de Engenharia Cartográfica e de Agrimensura, estando matriculada na 125 

disciplina GA120 Cartografia Topográfica, como correquisito. Em seguida leu o parecer do professor 126 

da disciplina, o professor Luis Augusto Koenig Veiga, que se posicionou favorável à solicitação da 127 

aluna. Aberto a votação, solicitação aprovada por unanimidade. 3.19. Solicitação de correquisito 128 

GA130 Projeto de Engenharia Cartográfica e de Agrimensura, Aluno Claudio Junior Potulski 129 

GRR20142201. A presidente leu a solicitação do aluno para cursar a disciplina GA130 Projeto de 130 

Engenharia Cartográfica e de Agrimensura, estando matriculado na disciplina GA121 Fotogrametria II, 131 

como correquisito. Em seguida leu o parecer do professor da disciplina, o professor Luis Augusto 132 

Koenig Veiga, que se posicionou favorável à solicitação do aluno. Aberto a votação, com uma 133 

abstenção, solicitação aprovada pela maioria. 3.20. Solicitação de correquisito GA130 Projeto de 134 

Engenharia Cartográfica e de Agrimensura, Aluna Isabela Alvarenga de Mattos Landim 135 

GRR20159428. A presidente leu a solicitação da aluna para cursar a disciplina GA130 Projeto de 136 

Engenharia Cartográfica e de Agrimensura, estando matriculada na disciplina GA121 Fotogrametria II, 137 

como correquisito. Em seguida leu o parecer do professor da disciplina, o professor Luis Augusto 138 

Koenig Veiga, que se posicionou favorável à solicitação da aluna. Aberto a votação, solicitação 139 

aprovada por unanimidade. 3.21. Solicitação de quebra de pré-requisito GA130 Projeto de 140 

Engenharia Cartográfica e de Agrimensura, Aluna Vanessa Guimarães Aguiar GRR20184161. A 141 

presidente leu a solicitação da aluna para cursar a disciplina GA130 Projeto de Engenharia 142 

Cartográfica e de Agrimensura, sem ter vencido os pré-requisitos GA121 Fotogrametria II e GA120 143 

Cartografia Topográfica. Em seguida leu o parecer do professor da disciplina, o professor Luis 144 

Augusto Koenig Veiga, que se posicionou contrário à solicitação da aluna. Aberto a votação, 145 

solicitação negada por unanimidade. 3.22. Solicitação de correquisito GA158 Projeto Final e de 146 

quebra de carga-horária máxima 495 horas semestrais, Aluna Aline Pallú do Livramento 147 

GRR20147296. A Presidente leu a solicitação da aluna para cursar a disciplina GA158 Projeto Final, 148 

estando matriculada na disciplina GA130 Projeto de Engenharia Cartográfica e de Agrimensura, como 149 

correquisito, e para cursar 495 horas no semestre, ultrapassando a carga horária máxima 150 

recomendada de 480 horas semestrais, em seguida leu o parecer do provável orientador de projeto 151 

final, o professor Luis Augusto Koenig Veiga, que se posicionou favorável a solicitação da aluna. O 152 

professor Edson Aparecido Mitishita questionou a necessidade do pré-requisito da disciplina GA130 153 

Projeto de Engenharia Cartográfica e de Agrimensura para cursar a disciplina GA158 Projeto Final. O 154 

Professor Luis Augusto Koenig Veiga esclareceu que ambas as disciplinas podem ser cursadas 155 

concomitantemente sem prejuízo no aprendizado. A presidente comentou da necessidade da criação 156 

de um programa de tutoria para os alunos do curso, para que exista acompanhamento contínuo e 157 

orientação quanto aos pedidos de quebra de pré-requisito ou de correquisito. Aberto a votação, 158 

solicitação aprovada por unanimidade. 3.23. Solicitação de quebra de pré-requisito GA111 159 

Sensoriamento Remoto I, Aluna Liandra de Cássia Both GRR20163909. A Presidente leu a 160 

solicitação da aluna para cursar a disciplina GA111 Sensoriamento Remoto I, sem ter vencido o pré-161 

requisito GA107 Processamento Digital de Imagens I, em seguida leu o parecer do professor da 162 

disciplina, o professor Hideo Araki, que se posicionou favorável à solicitação da aluna. O professor 163 

Edson Aparecido Mitishita questionou as quebras de pré-requisito. Os professores Henrique Firkwoski 164 

e Alzir Felippe Buffara Antunes comentaram que os pré-requisitos servem para orientar o aluno 165 

quanto ao andamento do curso. O professor Edson Aparecido Mitishita questionou que se ao aprovar 166 

a quebra isso significa que o conteúdo do pré-requisito não é então necessário para cursar a 167 

disciplina. A professora Maria Aparecida Zehnpfennig Zanetti relatou que pedidos de quebra para a 168 

disciplina GA111 Sensoriamento Remoto I, são esporádicos. A presidente recomendou que os 169 

professores que ministram disciplinas das três grandes áreas profissionalizantes do curso discutam 170 

entre si os pré-requisitos das disciplinas, bem como o encadeamento necessário do conhecimento a 171 

ser adquirido pelo aluno. O professor Edson Aparecido Mitishita enfatizou que não concorda com as 172 

quebras de pré-requisito, mas se posiciona a favor do parecer do professor da disciplina. A professora 173 

Maria Aparecida Zehnpfennig Zanetti sugeriu a criação de uma comissão para estudar as quebras de 174 

pré-requisito no curso. A comissão foi então composta pelos professores Maria Aparecida 175 

Zehnpfennig Zanetti, Edson Aparecido Mitishita, Érica Santos Matos e Henrique Firkwoski. Aberto a 176 

votação, solicitação aprovada por unanimidade. 3.24. Solicitação de quebra de pré-requisito 177 

GA111 Sensoriamento Remoto I, Aluna Dieny Aparecida Faria da Silva GRR20163945. A 178 

Presidente leu a solicitação da aluna para cursar a disciplina GA111 Sensoriamento Remoto I, sem 179 

ter vencido o pré-requisito GA107 Processamento Digital de Imagens I, em seguida leu o parecer do 180 

professor da disciplina, o professor Hideo Araki, que se posicionou favorável à solicitação da aluna. 181 

Aberto a votação, solicitação aprovada por unanimidade. 3.25. Solicitação de quebra de pré-182 

requisito GA111 Sensoriamento Remoto I, Aluno Willyan Ferreira dos Santos GRR20163945. A 183 

Presidente leu a solicitação do aluno para cursar a disciplina GA111 Sensoriamento Remoto I, sem 184 

ter vencido o pré-requisito GA107 Processamento Digital de Imagens I, em seguida leu o parecer do 185 

professor da disciplina, o professor Hideo Araki, que se posicionou favorável à solicitação do aluno. 186 
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Aberto a votação, solicitação aprovada por unanimidade. 3.26. Solicitação de quebra de pré-187 

requisito GA159 Sensoriamento Remoto Aplicado à Análise Urbana, Aluno Henrique Peschl 188 

GRR20142889. A Presidente leu a solicitação do aluno para cursar a disciplina GA159 189 

Sensoriamento Remoto Aplicado à Análise Urbana, sem estar matriculado no correquisito GA134 190 

Gestão Territorial, uma vez que ambas não estão sendo ofertadas concomitantemente neste 191 

semestre, em seguida leu o parecer do professor da disciplina, o professor Hideo Araki, que se 192 

posicionou favorável à solicitação do aluno e propôs a retirada do correquisito da disciplina. Aberto a 193 

votação, solicitação aprovada por unanimidade. 3.27. Solicitação de correquisito GA135 Cadastro 194 

Territorial Multifinalitário Aluno Minas Marcarov GRR20176186. A Presidente leu a solicitação do 195 

aluno para cursar a disciplina GA135 Cadastro Territorial Multifinalitário, estando matriculado no pré-196 

requisito GA122 Sistemas de Informações Geográficas, em seguida leu o parecer do professor da 197 

disciplina, o professor Alzir Felippe Buffara Antunes, que se posicionou favorável a solicitação do 198 

aluno. Os professores Edson Aparecido Mitishita e Henrique Firkwoski questionaram a necessidade 199 

do pedido do aluno, pois o mesmo estaria adiantando a disciplina no currículo. Aberto a votação, 200 

solicitação negada pela maioria. 3.28. Solicitação de quebra de pré-requisito GA119 Métodos 201 

Geodésicos e de quebra de pré-requisito GA123 Projeto e Análise de Redes Geodésicas Aluno 202 

Luis Matheus de Oliveira GRR20140974. A Presidente leu a solicitação do aluno para cursar as 203 

disciplinas GA119 Métodos Geodésicos e GA123 Projeto e Análise de Redes Geodésicas, sem ter 204 

vencido o pré-requisito GA122 Fundamentos em Geodésia. As professoras Regiane Dalazoana e 205 

Érica Santos Matos, professoras das disciplinas, comentaram que o aluno tem tempo hábil para 206 

cursar as disciplinas no próximo ano. Aberto a votação, solicitação negada por unanimidade. 3.29. 207 

Retirado de pauta. 3.30. Solicitação de quebra de pré-requisito GA132 Mecânica e Estruturas 208 

Geodésicas 2, Aluna Monique Caroline Minozzo GRR20110243. A Presidente leu a solicitação da 209 

aluna para cursar a disciplina GA132 Mecânica e Estruturas Geodésicas 2, sem ter vencido o pré-210 

requisito GA128 Mecânica e Estruturas Geodésicas I. Aberto a votação, solicitação aprovada por 211 

unanimidade. 3.31. Solicitação de quebra de pré-requisito GA131 Fotogrametria 4, Aluna 212 

Monique Caroline Minozzo GRR20110243. A Presidente leu a solicitação da aluna para cursar a 213 

disciplina GA131 Fotogrametria IV, sem ter vencido o pré-requisito GA127 Fotogrametria III, em 214 

seguida leu o parecer do professor da disciplina, o professor Edson Aparecido Mitishita, que se 215 

posicionou contrário à solicitação da aluna. Aberto a votação, solicitação aprovada pela maioria. 3.32. 216 

Solicitação de quebra de pré-requisito GA131 Fotogrametria 4, Aluna Simone Clemente 217 

Schuraski GRR20136066. A Presidente leu a solicitação da aluna para cursar a disciplina GA131 218 

Fotogrametria IV, sem ter vencido o pré-requisito GA127 Fotogrametria III, em seguida leu o parecer 219 

do professor da disciplina, o professor Edson Aparecido Mitishita, que se posicionou contrário à 220 

solicitação da aluna. Aberto a votação, solicitação aprovada pela maioria. 3.33. Solicitação de 221 

correquisito GA109 Projeções Cartográficas 1, Aluna Rafaela Stefani Favaro Maes 222 

GRR20150144. A Presidente leu a solicitação da aluna para cursar a disciplina GA109 Projeções 223 

Cartográficas I, estando matriculada no pré-requisito CM301 Cálculo em uma variável real, em 224 

seguida leu o parecer do professor da disciplina, o professor Henrique Firkwoski, que se posicionou 225 

contrário a solicitação da aluna. Aberto a votação, solicitação negada pela maioria. 3.34. Solicitação 226 

de correquisito GA109 Projeções Cartográficas 1, Aluna Amanda Leticia Setlik GRR20174708. 227 

A Presidente leu a solicitação da aluna para cursar a disciplina GA109 Projeções Cartográficas I, 228 

estando matriculada no pré-requisito CM301 Cálculo em uma variável real, em seguida leu o parecer 229 

do professor da disciplina, o professor Henrique Firkwoski, que se posicionou favorável a solicitação 230 

da aluna. Aberto a votação, solicitação aprovada por unanimidade. 3.35. Solicitação de correquisito 231 

GA109 Projeções Cartográficas 1, Aluna Adriani dos Santos GRR20174693. A Presidente leu a 232 

solicitação da aluna para cursar a disciplina GA109 Projeções Cartográficas I, estando matriculada no 233 

pré-requisito CM301 Cálculo em uma variável real, em seguida leu o parecer do professor da 234 

disciplina, o professor Henrique Firkwoski, que se posicionou contrário a solicitação da aluna. Aberto 235 

a votação, solicitação aprovada pela maioria. 3.36. Solicitação de correquisito GA109 Projeções 236 

Cartográficas 1, Aluna Sthefanie Munhoz Picussa GRR20177157. A Presidente leu a solicitação 237 

da aluna para cursar a disciplina GA109 Projeções Cartográficas I, estando matriculada no pré-238 

requisito CM301 Cálculo em uma variável real, em seguida leu o parecer do professor da disciplina, o 239 

professor Henrique Firkwoski, que se posicionou favorável a solicitação da aluna. Aberto a votação, 240 

solicitação aprovada por unanimidade. 3.37. Solicitação de correquisito GA109 Projeções 241 

Cartográficas 1, Aluna Gabriele Tijoli Pereira GRR20174697. A Presidente leu a solicitação da 242 

aluna para cursar a disciplina GA109 Projeções Cartográficas I, estando matriculada no pré-requisito 243 

CM301 Cálculo em uma variável real, em seguida leu o parecer do professor da disciplina, o 244 

professor Henrique Firkwoski, que se posicionou contrário a solicitação da aluna. Aberto a votação, 245 

solicitação aprovada pela maioria. 4. Comunicados. 4.1. Feira de Cursos e Profissões 2018. A 246 

Presidente comunicou que a feira de cursos e profissões será realizada do dia 23 ao dia 26 de agosto 247 

no Campus de Piraquara e que conta com a presença dos professores no stand do curso. 4.2. 248 
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Avaliação de cursos e disciplinas. A presidente comunicou que o resultado da pesquisa de 249 

avaliação de cursos e disciplinas está disponível para consulta no site da PROGRAD. Sendo só o que 250 

se apresentou para o momento, a Senhora Presidente deu por encerrada a sessão. E, para constar, 251 

eu, Érica Santos Matos, como secretária, lavrei a presente Ata, que será assinada por mim e por 252 

todos os membros do Colegiado presentes à reunião de sua discussão e aprovação. 253 


