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ATA DA 129ª 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 8 DE MARÇO DE 2019. 6 

Ao oitavo dia do mês de março de dois mil e dezenove, 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 Daniele Regina Pontes, Luciene S. 9 

Delazari, Álvaro M. L. Machado, Maria Aparecida Z. Zanetti, Claudia Pereira Krueger, Henrique 10 

Firkowski, Wander da Cruz, Silvana P. Camboim, Paulo Sérgio de Oliveira Junior, Érica Santos 11 

Matos, Pedro L. Faggion e Luis Augusto Koenig Veiga do Departamento de Geomática; o professor 12 

Renato Carmo do Departamento de Informática; o professor Everton Passos do Departamento de 13 

Geografia; o professor Wilson Alcântara Soares do Departamento de Física; a professora Andrea 14 

Faria Andrade do Departamento de Expressão Gráfica; os representantes discentes Amanda Torres, 15 

Claudio Junior Potulski, Vinicius Razzoto e Giovane dos S. Siqueira; e o professor convidado Edson 16 

Mitishita do Departamento de Geomática. 1. Aprovação da Ata anterior: A Presidente colocou em 17 

discussão a ata da 128ª reunião ordinária, aberto a votação, aprovada por unanimidade. 2. 18 

Homologações: 2.1. Ad Referendum Abertura de turma em Período Especial da disciplina 19 

CM300 - Introdução ao Cálculo. A Presidente informou sobre a abertura de turma em período 20 

especial da disciplina de Introdução ao Cálculo durante os meses de janeiro e fevereiro de 2019. 21 

Aberto a votação, aprovado por unanimidade. 3. Deliberações. 3.1. Semana Acadêmica do Curso 22 

de Engenharia Cartográfica e de Agrimensura: a ser realizada em outubro de 2019. A Presidente 23 

apresentou o período para a realização da semana acadêmica, de 14 a 18 de outubro de 2019, e 24 

solicitou a suspensão das atividades didáticas no mesmo período. Aberto a votação, aprovado por 25 

unanimidade. 3.2. Abertura de turma em Período Especial para a disciplina GA124 - Estágio 26 

Supervisionado. A Presidente informou que foi aberto processo seletivo para realização de Estágio 27 

Supervisionado no período de férias pela ITAIPU, e que caso algum aluno do curso for selecionado 28 

faz-se necessária a abertura de turma em período especial da disciplina GA124 Estágio 29 

Supervisionado. Aberto a votação, aprovado por unanimidade. 3.3. Processo de Cancelamento de 30 

Registro Acadêmico: Monique Caroline Minozzo GRR20110243. A Presidente leu a solicitação de 31 

extensão de prazo apresentada pela aluna, que necessita de mais seis meses para integralização 32 

curricular em relação ao pedido feito em meados de 2018, apresentou também o plano de estudos da 33 

aluna que prevê o término do curso no segundo semestre de 2019. A profa Regiane apresentou ainda 34 

o rendimento acadêmico da aluna no segundo semestre de 2018, quando ela cursou quatro 35 

disciplinas e não obteve êxito em duas delas, sendo que as mesmas só serão ofertadas novamente 36 

no segundo semestre de 2019, salientou que esse é o motivo da aluna necessitar dessa nova 37 

extensão de prazo de seis meses. Aberto a votação, a extensão de prazo foi aprovada por 38 

unanimidade. 3.4. Solicitação Exame de Adiantamento de Conhecimento: Jaqueline Prunzel 39 

GRR20184060. A Presidente apresentou a solicitação da aluna para realização de exame de 40 

adiantamento de conhecimento das disciplinas GA107 Processamento Digital de Imagens 1 e GA110 41 

Ajustamento 2, informou que a solicitação atende os termos da Resolução Nº92/13 CEPE no seu Art. 42 

14°, apresentou o histórico da aluna mostrando a aprovação em disciplinas similares realizadas no 43 

Programa de Pós Graduação em Ciências Geodésicas. Aberto a votação, ambas aprovadas por 44 

unanimidade. 3.5. Solicitação para correquisito GA125 Levantamentos Geodésicos I: Luis 45 

Matheus de Oliveira GRR20140974. A presidente leu a solicitação do aluno ao colegiado, para 46 

cursar a disciplina GA125 Levantamentos Geodésicos I estando matriculado na disciplina GA112 47 

Fundamentos em Geodésia. Em seguida o professor Wander da Cruz, como docente da disciplina 48 

GA125, apresentou seu parecer contrário a solicitação do aluno e comentou sobre o número de 49 

reprovações do mesmo na disciplina GA112. Aberto a votação, a solicitação do aluno foi indeferida 50 

por unanimidade. A presidente solicitou aos presentes a indicação de um professor tutor para 51 

acompanhamento do aluno, o professor Luis Augusto Koenig Veiga se prontificou a exercer a função 52 

de Tutor. 3.6. Solicitação para correquisito GA106 Ajustamento I: Thomas Felipe de Lima 53 

GRR20174675. A presidente leu a solicitação do aluno para cursar a disciplina GA106 estando 54 

matriculado nos pré-requisitos CM300 e CM301. O professor Álvaro que ministra a disciplina GA106 55 

apresentou parecer favorável a solicitação do aluno. O professor Henrique comentou sobre a 56 

necessidade de pré-requisitos, o professor Luís Veiga comentou sobre os conhecimentos básicos 57 

para as disciplinas do curso, a professora Luciene comentou sobre a necessidade de repensar a 58 

questão de pré-requisitos e possíveis atualizações destes para o futuro. Aberto a votação, a 59 

solicitação do aluno foi aprovada por maioria de votos. 3.7. Solicitação para quebra de pré 60 

requisito GA106 Ajustamento I: Gabriele Tijolli Pereira GRR20174697. A presidente leu a 61 

solicitação da aluna para cursar a disciplina GA106 não tendo vencido o pré-requisito CM301. O 62 
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professor Álvaro que ministra a disciplina GA106 apresentou parecer favorável a solicitação da aluna. 63 

Aberto a votação, a solicitação foi aprovada por maioria de votos. 3.8. Solicitação para correquisito 64 

GA106 Ajustamento I: Carolina Ap. de Souza Dias GRR20167861. A presidente leu a solicitação 65 

da aluna para cursar a disciplina GA106 estando matriculada no pré-requisito CM301. O professor 66 

Álvaro que ministra a disciplina GA106 apresentou parecer favorável a solicitação da aluna. Aberto a 67 

votação, a solicitação foi aprovada por maioria de votos. 3.9. Solicitação para quebra de pré 68 

requisito GA106 Ajustamento I: Ellyon Magri Martins GRR20186129. A presidente leu a 69 

solicitação do aluno para cursar a disciplina GA106 não tendo vencido o pré-requisito CM301. O 70 

professor Álvaro que ministra a disciplina GA106 apresentou parecer favorável a solicitação do aluno. 71 

Aberto a votação, a solicitação foi aprovada por maioria de votos. 3.10. Solicitação para 72 

correquisito GA106 Ajustamento I: Bareezyw Ramos Soares GRR20174706. A presidente leu a 73 

solicitação do aluno para cursar a disciplina GA106 estando matriculado no respectivo pré-requisito 74 

CM303. O professor Álvaro que ministra a disciplina GA106 apresentou parecer favorável a 75 

solicitação do aluno. Aberto a votação, a solicitação foi aprovada por maioria de votos. 3.11. 76 

Solicitação para correquisito GA106 Ajustamento I: Felipe Menani GRR20166958. A presidente 77 

leu a solicitação do aluno para cursar a disciplina GA106 estando matriculado no respectivo pré-78 

requisito CM303. O professor Álvaro que ministra a disciplina GA106 apresentou parecer favorável a 79 

solicitação do aluno. Aberto a votação, a solicitação foi aprovada por maioria de votos. 3.12. 80 

Solicitação para correquisito GA106 Ajustamento I: Willyan Ferreira dos Santos GRR20163951. 81 

A presidente leu a solicitação do aluno para cursar a disciplina GA106 estando matriculado nos 82 

respectivos pré-requisitos CM301 e CM303. O professor Álvaro que ministra a disciplina GA106 83 

apresentou parecer favorável a solicitação do aluno. Aberto a votação, a solicitação foi aprovada por 84 

maioria de votos. 3.13. Solicitação para correquisito GA106 Ajustamento I: July Franchesca 85 

Dallagrana GRR20165604. A presidente leu a solicitação da aluna para cursar a disciplina GA106 86 

estando matriculada no respectivo pré-requisito CM303. O professor Álvaro que ministra a disciplina 87 

GA106 apresentou parecer favorável a solicitação da aluna. Aberto a votação, a solicitação foi 88 

aprovada por maioria de votos. 3.14. Solicitação para correquisito GA106 Ajustamento I Luana 89 

Locatelli GRR20140048. A presidente leu a solicitação da aluna para cursar a disciplina GA106 90 

estando matriculada nos respectivos pré-requisitos CM301 e CM303 e apresentou o plano para 91 

integralização curricular da mesma. O professor Álvaro que ministra a disciplina GA106 apresentou 92 

parecer favorável a solicitação da aluna. Foi comentado a respeito das reprovações da aluna e seu 93 

período para integralização do curso. A professora Claudia Krueger se prontificou a ser Tutora da 94 

aluna. Aberto a votação, a solicitação foi aprovada por maioria de votos. 3.15. Solicitação para 95 

correquisito GA116 Sistemas de Referência e Tempo: Thomas Felipe de Lima GRR20174675. A 96 

presidente leu a solicitação do aluno para cursar a disciplina GA116 estando matriculado no 97 

respectivo pré-requisito CM303. A professora Érica que ministra a disciplina GA116 apresentou 98 

parecer favorável a solicitação do aluno. Aberto a votação, a solicitação foi aprovada por 99 

unanimidade. 3.16. Solicitação para correquisito GA116 Sistemas de Referência e Tempo: 100 

Matheus Ricardo da Silva Gonçalves GRR20163926. A presidente leu a solicitação do aluno para 101 

cursar a disciplina GA116 estando matriculado no respectivo pré-requisito CM303. A professora Érica 102 

que ministra a disciplina GA116 apresentou parecer favorável a solicitação do aluno e informou que o 103 

aluno possui os pré requisitos anteriores ao ajuste curricular que alterou as disciplinas do 104 

Departamento de Matemática. Aberto a votação, a solicitação foi aprovada por unanimidade. 3.17. 105 

Solicitação para correquisito GA116 Sistemas de Referência e Tempo: Evandro Esteci Dias 106 

GRR20141912. A presidente leu a solicitação do aluno para cursar a disciplina GA116 estando 107 

matriculado no respectivo pré-requisito CM303. A professora Érica que ministra a disciplina GA116 108 

apresentou parecer favorável a solicitação do aluno e informou que o aluno possui os pré requisitos 109 

anteriores ao ajuste curricular que alterou as disciplinas do Departamento de Matemática. O professor 110 

Henrique comentou sobre a frequência do aluno nos períodos anteriores. A professora Luciene se 111 

prontificou a atuar como Tutora do aluno. Aberto a votação, a solicitação foi aprovada por 112 

unanimidade. 3.18. Solicitação para correquisito GA116 Sistemas de Referência e Tempo: Felipe 113 

Menani GRR20166958. A presidente leu a solicitação do aluno para cursar a disciplina GA116 114 

estando matriculado no respectivo pré-requisito CM303. A professora Érica que ministra a disciplina 115 

GA116 apresentou parecer favorável a solicitação do aluno e informou que o aluno possui os pré 116 

requisitos anteriores ao ajuste curricular que alterou as disciplinas do Departamento de Matemática. 117 

Aberto a votação, a solicitação foi aprovada por unanimidade. 3.19. Solicitação para correquisito 118 

GA116 Sistemas de Referência e Tempo: Lucas Quadros Soero da Luz GRR20163944. A 119 

presidente leu a solicitação do aluno para cursar a disciplina GA116 estando matriculado no 120 

respectivo pré-requisito CM303. A professora Érica que ministra a disciplina GA116 apresentou 121 

parecer favorável a solicitação do aluno. Aberto a votação, a solicitação foi aprovada por 122 

unanimidade. 3.20. Solicitação para correquisito GA116 Sistemas de Referência e Tempo: 123 

Luana Locatelli GRR20140048. A presidente leu a solicitação da aluna para cursar a disciplina 124 
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GA116 estando matriculada no respectivo pré-requisito CM303. A professora Érica que ministra a 125 

disciplina GA116 apresentou parecer favorável a solicitação da aluna e informou que a aluna possui 126 

os pré requisitos anteriores ao ajuste curricular que alterou as disciplinas do Departamento de 127 

Matemática. Aberto a votação, a solicitação foi aprovada por unanimidade. 3.21. Solicitação quebra 128 

pré-requisito GA128 Mecânica e Estruturas Geodésicas I: Ariadny Apolonio GRR20140047. A 129 

presidente leu a solicitação da aluna para cursar a disciplina GA128 tendo reprovado em seu pré-130 

requisito CF105, apresentou também o plano de estudos elaborado pela aluna visando sua 131 

integralização curricular. A professora Claudia Krueger que ministra a disciplina GA128 apresentou 132 

parecer favorável a solicitação da aluna e se propôs a ser sua Tutora. Aberto a votação, a solicitação 133 

foi aprovada por unanimidade. 3.22. Solicitação para correquisito GA128 Mecânica e Estruturas 134 

Geodésicas I: Luana Locatelli GRR20140048. A presidente leu a solicitação da aluna para cursar a 135 

disciplina GA128 estando matriculada em seu pré-requisito CM303. A professora Claudia Krueger que 136 

ministra a disciplina GA128 apresentou parecer favorável a solicitação da aluna. Aberto a votação, a 137 

solicitação foi aprovada por unanimidade. 3.23. Solicitação quebra pré-requisito GA127 138 

Fotogrametria III: Pâmela Maria Fernandes GRR20140049. A presidente leu a solicitação da aluna 139 

para cursar a disciplina GA127 tendo reprovado em seu pré-requisito GA121 e apresentou o plano de 140 

estudos elaborado pela aluna. O professor Wilson comentou sobre a possibilidade de abertura de 141 

processo de cancelamento de registro acadêmico caso a solicitação da aluna não seja aprovada. A 142 

professora Maria Aparecida comentou que recebeu elogios sobre a aluna por parte de seus 143 

supervisores, durante visita de estágio supervisionado em uma empresa cujas atividades são 144 

voltadas à área de fotogrametria. O professor Mitishita, que ministra a disciplina GA127, apresentou 145 

parecer favorável a solicitação da aluna. Aberto a votação, a solicitação da aluna foi aprovada por 146 

maioria de votos. 3.24. Solicitação quebra pré-requisito GA127 Fotogrametria III: Kaique Antonio 147 

Ramos GRR20132558. A presidente leu a solicitação do aluno para cursar a disciplina GA127 tendo 148 

reprovado em seu pré-requisito GA121 e apresentou o plano de estudos elaborado pelo aluno. O 149 

professor Mitishita, que ministra a disciplina GA127, apresentou parecer desfavorável a solicitação do 150 

aluno. Aberto a votação, solicitação indeferida por maioria de votos. 3.25. Solicitação quebra pré-151 

requisito GA127 Fotogrametria III: Flávia Cristina Arenas GRR20186914. A presidente leu a 152 

solicitação da aluna para cursar a disciplina GA127 tendo reprovado em seu pré-requisito GA121. O 153 

professor Mitishita, que ministra a disciplina GA127, apresentou parecer desfavorável a solicitação da 154 

aluna. Aberto a votação, solicitação indeferida por maioria de votos. 3.26. Solicitação quebra pré-155 

requisito GA117 Banco de Dados Geográficos: Matheus Ricardo da Silva Gonçalves 156 

GRR20163926. A presidente leu a solicitação do aluno para cursar a disciplina GA117 sem ter 157 

cursado seu pré-requisito GA153. A professora Regiane comentou sobre a solicitação do aluno e a 158 

necessidade de cursar disciplinas de períodos anteriores nas quais o mesmo não foi aprovado como 159 

prioridade. A professora Silvana, que ministra a disciplina GA117, apresentou parecer desfavorável a 160 

solicitação do aluno. A professora Claudia Krueger se prontificou a agir como tutora do aluno. Aberto 161 

a votação, solicitação negada por unanimidade. 3.27. Solicitação quebra pré-requisito GA117 162 

Banco de Dados Geográficos: Minás Marcarov GRR20176186. A presidente leu a solicitação do 163 

aluno para cursar a disciplina GA117 sem ter cursado seu pré-requisito GA153. A professora Regiane 164 

também comentou sobre a solicitação do aluno e a necessidade de cursar disciplinas de períodos 165 

anteriores nas quais o mesmo não foi aprovado como prioridade. A professora Silvana, que ministra a 166 

disciplina GA117, apresentou parecer desfavorável a solicitação do aluno. A professora Maria 167 

Aparecida se prontificou a agir como tutora do aluno. Aberto a votação, solicitação negada por 168 

unanimidade. 3.28. Solicitação para correquisito GA117 Banco de Dados Geográficos: Lucas 169 

Quadros Soero da Luz. A presidente leu a solicitação do aluno para cursar a disciplina GA117 170 

estando matriculado em seu pré-requisito GA105. A professora Silvana, que ministra a disciplina 171 

GA117, apresentou parecer desfavorável a solicitação do aluno. O professor Paulo Sérgio se 172 

prontificou a agir como tutor do aluno. Aberto a votação, solicitação negada por unanimidade. 4. 173 

Comunicações: 4.1. Solicitação do Diretório Acadêmico: Representação estudantil como 174 

Atividade Formativa Complementar (AFC). A presidente comentou acerca da solicitação enviada à 175 

coordenação por parte do Diretório Acadêmico, solicitando que as atividades de representação 176 

estudantil possam ser validadas como Atividades Formativas Complementares. A professora Regiane 177 

informou que a solicitação será encaminhada para análise do Núcleo Docente Estruturante e posterior 178 

apreciação do Colegiado do Curso. 4.2. Revisão da Resolução CEPE 37/97. A presidente informou 179 

que a resolução 37/97 está em revisão e que as coordenações podem sugerir alterações. Solicitou 180 

aos professores que tivessem sugestões de alteração que se manifestassem junto à coordenação do 181 

curso. 4.3. Semana de Recepção dos Novos Alunos. A presidente informou sobre as atividades 182 

que foram desenvolvidas durante a Semana de Recepção dos Novos Alunos e agradeceu a 183 

participação dos colaboradores. Aberta a palavra aos presentes a Professora Silvana comentou sobre 184 

a necessidade de aumentar o número de laboratórios didáticos. O Professor Luis Veiga comentou 185 

sobre os novos equipamentos adquiridos por meio do FDA. A professora Claudia Krueger informou 186 
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que o Projeto Final da aluna Andressa Muraro recebeu uma premiação junto à SANEPAR. O 187 

professor Wander da Cruz informou sobre a premiação dos melhores trabalhos de conclusão de 188 

curso realizada pelo CREA-PR. O professor Everton Passos comentou sobre o número de alunos 189 

matriculados na disciplina GB122 Zoneamento Geográfico Ambiental e que o laboratório de 190 

informática utilizado não atende adequadamente ao número de alunos matriculados. A Presidente 191 

informou sobre a necessidade de se atender a demanda de alunos com direito a matricula, em 192 

conformidade com as resoluções vigentes, e que uma solução para o problema será solicitar ao 193 

Departamento de Geografia duas turmas da disciplina GB122 no mesmo horário, para tentar 194 

solucionar o problema apresentado. Sendo só o que se apresentou para o momento, a Senhora 195 

Presidente deu por encerrada a sessão. E, para constar, eu, Jailson Carvalho da Silva, como 196 

secretário, lavrei a presente Ata, que será assinada por mim e por todos os membros do Colegiado 197 

presentes à reunião de sua discussão e aprovação. 198 


