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ATA DA 140ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO 1 
COLEGIADO DO CURSO DE ENGENHARIA 2 
CARTOGRÁFICA E DE AGRIMENSURA DO SETOR 3 
DE CIÊNCIAS DA TERRA DA UNIVERSIDADE 4 
FEDERAL DO PARANÁ, REALIZADA EM 12 DE 5 
MAIO DE 2021. 6 

Ao décimo segundo dia do mês de maio de dois mil e vinte e um, reuniu-se às 9:30h, em 7 
videoconferência pelo aplicativo Teams, da plataforma Office 365 adotada pela UFPR, conforme 8 
orientações de trabalho remoto definidos pela Portaria Nº754/2020- REITORIA, de 19 de março de 9 
2020, e pela Portaria nº1064/2020-REITORIA em função da pandemia da COVID-19, reuniu-se 10 
remotamente o Colegiado do Curso de Engenharia Cartográfica e de Agrimensura, sob a presidência 11 
da Professora Érica Santos Matos Baluta, Coordenadora do Curso, com a presença dos professores, 12 
Alex Soria Medina, Claudia Pereira Krueger, Daniel Arana, Daniel Rodrigues dos Santos, Henrique 13 
Firkowski, Hideo Araki, Luciene Stamato Delazari, Luis Augusto Koenig Veiga, Maria Aparecida 14 
Zehnpfennig Zanetti, Regiane Dalazoana, Rodrigo de Campos Macedo, Silvana Philippi Camboim, 15 
Wander da Cruz do Departamento de Geomática; a professora Adriana Ahrendt Talamini do 16 
Departamento de Geologia; a professora Anelise Schmitz do Departamento de Transportes; a 17 
professora Andrea Faria Andrade do Departamento de Expressão Gráfica; o professor Mauro Gomes 18 
Rodbard do Departamento de Física; o professor Everton Passos do Departamento de Geografia; os 19 
representantes discentes Giovane dos S. Siqueira, Marina Lopes Koginski do Amaral, Thiago Kerr 20 
Padilha, Bareezyw Ramos Soares, Claudio Junior Potulski e os representantes discentes suplentes 21 
Maria Fernanda Maluf Dutra e Maria Vitoria Pagno. Justificaram a ausência: a professora Zuleica Faria 22 
Medeiros do Departamento de Expressão Gráfica; o professor Luciano Silva do Departamento de 23 
Informática; o professor Wilson Alcântara Soares, do Departamento de Física; a professora Daniele 24 
Regina Pontes do Departamento de Geomática; e a professora Regina Tiemy Kishi do Departamento 25 
de Hidráulica e Saneamento. A Presidente informa inclusão de Pauta e inversão de item comunicações 26 
para o 4º assunto da reunião do colegiado. Aberto a votação, aprovado por unanimidade. 1. Aprovação 27 
das atas anteriores (138ª reunião e 139ª reunião). A Presidente coloca em discussão a ata da 138ª 28 
reunião ordinária. Aberto a votação, aprovada por unanimidade. A Presidente coloca em discussão a 29 
ata da 139ª reunião ordinária. Aberto a votação, aprovada por unanimidade.  2. Homologações 2.1. 30 
Ad referendum para planos de ensino e novas turmas ofertadas no Período especial 2(Res. 31 
N°51/20-CEPE): A Presidente informou que a abertura de novas turmas, não previstas inicialmente 32 
seria necessário a aprovação do colegiado, informado na reunião 138º do Colegiado atendendo aos 33 
requisitos da Res. Do Período Especial, sendo os seguintes processos Ad referendum N°07/20 (SEI N° 34 
23075.054951/2020-82) Ad referendum N°08/20 (SEI N° 23075.055062/2020-32) Ad referendum 35 
N°09/20 (SEI N° 23075.055079/2020-90) Ad referendum N°10/20 (SEI N° 23075.055068/2020-18), Ad 36 
referendum N°11/20 (SEI N° 23075.055059/2020-19) Ad referendum N°12/20 (SEI N° 37 
23075.055071/2020-23), Ad referendum N°13/20 (SEI N° 23075.055070/2020-89) Ad referendum 38 
N°14/20 (SEI N° 23075.055065/2020-76) Ad referendum N°15/20 (SEI N° 23075.055064/2020-21). 39 
Aberto a votação, aprovado por unanimidade. 2.2 Ad referendum para planos de ensino e novas 40 
turmas ofertadas na retomada do ano letivo de 2020 (Res. N°22/21-CEPE): A Presidente informou 41 
sobre os planos de ensino previstos em resolução do Período Especial, Ad referendum N°03/21 (SEI 42 
N° 23075.021114/2021-58). Aberto a votação, aprovado por unanimidade. 3. Deliberações 3.1. 43 
Solicitação de quebra de pré-requisito para cursar a disciplina GA152 Levantamentos 44 
Hidrográficos - Solicitante: GRR20163905 ALE RIAD ISKANDAR. A Presidente leu a solicitação do 45 
aluno para cursar a disciplina GA152 não tendo seu pré-requisito GA151. O pré-requisito (GA151) foi 46 
ofertado em 2020.1, porém devido a suspensão das atividades presenciais não houve conclusão da 47 
turma. Lido parecer das professoras Cláudia Krueger e Érica Baluta, responsáveis pela disciplina, que 48 
são favoráveis a quebra. Aberto a votação, aprovado por unanimidade. 3.2. Solicitação de quebra de 49 
pré-requisito para cursar a disciplina GA152 Levantamentos Hidrográficos - Solicitante: 50 
GRR20130185 AMANDA CRISTINA LEAL. A Presidente leu a solicitação da aluna para cursar a 51 
disciplina GA152 não tendo seu pré-requisito GA151. O pré-requisito (GA151) foi ofertado em 2020.1, 52 
porém devido a suspensão das atividades presenciais não houve conclusão da turma. Lido parecer das 53 
professoras Cláudia Krueger e Érica Baluta, responsáveis pela disciplina, que são favoráveis a quebra. 54 
Aberto a votação, aprovado por unanimidade. 3.3. Solicitação de quebra de pré-requisito para 55 
cursar a disciplina GA152 Levantamentos Hidrográficos - Solicitante: GRR20163923 ANA LUIZA 56 
STAMATO DELAZARI SKROCH A Presidente leu a solicitação da aluna para cursar a disciplina 57 
GA152 não tendo seu pré-requisito GA151. O pré-requisito (GA151) foi ofertado em 2020.1, porém 58 
devido a suspensão das atividades presenciais não houve conclusão da turma. Lido parecer das 59 
professoras Cláudia Krueger e Érica Baluta, responsáveis pela disciplina, que são favoráveis a quebra. 60 
Aberto a votação, aprovado por unanimidade. 3.4. Solicitação de quebra de pré-requisito para 61 
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cursar a disciplina GA152 Levantamentos Hidrográficos - Solicitante: GRR20163940 CARLOS 62 
EDUARDO FARIAS DA ROCHA. A Presidente leu a solicitação do aluno para cursar a disciplina 63 
GA152 não tendo seu pré-requisito GA151. O pré-requisito (GA151) foi ofertado em 2020.1, porém 64 
devido a suspensão das atividades presenciais não houve conclusão da turma. Lido parecer das 65 
professoras Cláudia Krueger e Érica Baluta, responsáveis pela disciplina, que são favoráveis a quebra. 66 
Aberto a votação, aprovado por unanimidade. 3.5. Solicitação de quebra de pré-requisito para 67 
cursar a disciplina GA152 Levantamentos Hidrográficos - Solicitante: GRR20163930 GIORDANO 68 
CARARO INÁCIO DA SILVA. A Presidente leu a solicitação do aluno para cursar a disciplina GA152 69 
não tendo seu pré-requisito GA151. O pré-requisito (GA151) foi ofertado em 2020.1, porém devido a 70 
suspensão das atividades presenciais não houve conclusão da turma. Lido parecer das professoras 71 
Cláudia Krueger e Érica Baluta, responsáveis pela disciplina, que são favoráveis a quebra. Aberto a 72 
votação, aprovado por unanimidade. 3.6. Solicitação de quebra de pré-requisito para cursar a 73 
disciplina GA152 Levantamentos Hidrográficos - Solicitante: GRR20163910 GIOVANE SANTOS 74 
SIQUEIRA. A Presidente leu a solicitação do aluno para cursar a disciplina GA152 não tendo seu pré-75 
requisito GA151. O pré-requisito (GA151) foi ofertado em 2020.1, porém devido a suspensão das 76 
atividades presenciais não houve conclusão da turma. Lido parecer das professoras Cláudia Krueger e 77 
Érica Baluta, responsáveis pela disciplina, que são favoráveis a quebra. Aberto a votação, aprovado 78 
por unanimidade. 3.7. Solicitação de quebra de pré-requisito para cursar a disciplina GA152 79 
Levantamentos Hidrográficos - Solicitante: GRR20184168 GIOVANNA ASSIS JIENTARA. A 80 
Presidente leu a solicitação da aluna para cursar a disciplina GA152 não tendo seu pré-requisito GA151. 81 
O pré-requisito (GA151) foi ofertado em 2020.1, porém devido a suspensão das atividades presenciais 82 
não houve conclusão da turma. Lido parecer das professoras Cláudia Krueger e Érica Baluta, 83 
responsáveis pela disciplina, que são favoráveis a quebra. Aberto a votação, aprovado por 84 
unanimidade.  3.8. Solicitação de quebra de pré-requisito para cursar a disciplina GA152 85 
Levantamentos Hidrográficos - Solicitante: GRR20152664 GIUVANNA LAURINI DE CONTO. A 86 
Presidente leu a solicitação da aluna para cursar a disciplina GA152 não tendo seu pré-requisito GA151. 87 
O pré-requisito (GA151) foi ofertado em 2020.1, porém devido a suspensão das atividades presenciais 88 
não houve conclusão da turma. Lido parecer das professoras Cláudia Krueger e Érica Baluta, 89 
responsáveis pela disciplina, que são favoráveis a quebra. Aberto a votação, aprovado por 90 
unanimidade. 3.9. Solicitação de quebra de pré-requisito para cursar a disciplina GA152 91 
Levantamentos Hidrográficos - Solicitante: GRR20150752 JOSIANE ANTONIOLLI DE ARAUJO. 92 
A Presidente leu a solicitação da aluna para cursar a disciplina GA152 não tendo seu pré-requisito 93 
GA151. O pré-requisito (GA151) foi ofertado em 2020.1, porém devido a suspensão das atividades 94 
presenciais não houve conclusão da turma. Lido parecer das professoras Cláudia Krueger e Érica 95 
Baluta, responsáveis pela disciplina, que são favoráveis a quebra. Aberto a votação, aprovado por 96 
unanimidade. 3.10. Solicitação de quebra de pré-requisito para cursar a disciplina GA152 97 
Levantamentos Hidrográficos - Solicitante: GRR20165722 LARISSA MOREIRA PINHO. A 98 
Presidente leu a solicitação da aluna para cursar a disciplina GA152 não tendo seu pré-requisito GA151. 99 
O pré-requisito (GA151) foi ofertado em 2020.1, porém devido a suspensão das atividades presenciais 100 
não houve conclusão da turma. Lido parecer das professoras Cláudia Krueger e Érica Baluta, 101 
responsáveis pela disciplina, que são favoráveis a quebra. Aberto a votação, aprovado por 102 
unanimidade. 3.11. Solicitação de quebra de pré-requisito para cursar a disciplina GA152 103 
Levantamentos Hidrográficos - Solicitante: GRR20165803 PRISCILA BORGES ALVES. A 104 
Presidente leu a solicitação da aluna para cursar a disciplina GA152 não tendo seu pré-requisito GA151. 105 
O pré-requisito (GA151) foi ofertado em 2020.1, porém devido a suspensão das atividades presenciais 106 
não houve conclusão da turma. Lido parecer das professoras Cláudia Krueger e Érica Baluta, 107 
responsáveis pela disciplina, que são favoráveis a quebra. Aberto a votação, aprovado por 108 
unanimidade. 3.12. Solicitação de correquisito para cursar a disciplina GA127 Fotogrametria III - 109 
Solicitante: GRR20132599 KARLA MARIA JULIANO NADAL.  A Presidente leu a solicitação da aluna 110 
para cursar a disciplina GA127, estando matriculada em seu pré-requisito GA121 Fotogrametria II, por 111 
conta da adequação de matrículas, e remanejamento de alunos, ambas as turmas estão ocorrendo em 112 
mesmo horário. Encaminhamento da presidente é pelo indeferimento do pedido pelo conflito de horários 113 
das turmas. Aberto a votação, negado por unanimidade. 3.13. Solicitação de quebra de pré-requisito 114 
para cursar a disciplina GA111 Sensoriamento Remoto I - Solicitante: GRR20175680 JÉSSICA 115 
CAROLINE SILVA. A Presidente leu a solicitação da aluna para cursar a disciplina GA111 não tendo 116 
seu pré-requisito GA107 Processamento Digital de Imagens I, lido parecer do professor Jorge Centeno, 117 
responsável pela disciplina, ao qual indicou a ausência de fundamentação nas justificativas do aluno. 118 
Aberto a votação, negado por unanimidade. 3.14. Solicitação de quebra de correquisito para cursar 119 
a disciplina GA117 Banco de Dados Geográficos - Solicitante: GRR20184120 MARCOS CENI. A 120 
Presidente leu a solicitação do aluno para cursar a disciplina GA117 simultaneamente com seu pré-121 
requisito GA153 Programação Aplicada, lido parecer da professora Silvana Camboim, responsável pela 122 
disciplina, comenta sobre a excepcionalidade da oferta por conta da pandemia. Aberto a votação, 123 
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pedido aprovado por unanimidade. 3.15. Solicitação de quebra de pré-requisito para cursar a 124 
disciplina GA120 Cartografia Topográfica - Solicitante: GRR20202849 GABRIEL BRAUN.  A 125 
Presidente leu a solicitação do aluno para cursar a disciplina GA120 não tendo seu pré-requisito  GA109 126 
Projeções Cartográficas I. O professor Henrique Firkowski, responsável pela disciplina, manifestou-se 127 
contrário após a análise da sua solicitação, e comentou-se do fato da possibilidade de ter cursado o 128 
pré-requisito durante o período especial anterior, visto o número baixo de matrículas. O discente 129 
Giovane comenta sobre a situação de pandemia e adequação de estudos neste período. A professora 130 
Luciene Delazari comenta sobre justificativa de cancelamento da disciplina no ERE anterior, por 131 
decisão do aluno. O professor Henrique Firkowski comenta da importância dos pré-requisitos no 132 
desenvolvimento da disciplina Aberto a votação, negado pela maioria. 3.16. Solicitação de quebra de 133 
pré-requisito para cursar a disciplina GA121 Fotogrametria II - Solicitante: GRR20176186 MINA 134 
DANIEL MARCAROV. A Presidente leu a solicitação do aluno para cursar a disciplina GA121 não 135 
tendo seu pré-requisito GA106 Ajustamento I, lido parecer do professor Daniel Rodrigues, responsável 136 
pela disciplina, que foi contrário ao pedido, pela importância dos conhecimentos adquiridos no pré-137 
requisito. A tutora do auno, a professora Maria Aparecida comenta sobre o projeto de Tutoria, e que 138 
não recomendaria esta solicitação do aluno. A Presidente esclarece que as normativas da tutoria ainda 139 
não estão regulamentadas no curso, e que a carga horária de matrículas em disciplinas não é 140 
compatível com a inclusão de uma disciplina de 60h, devido ao limite máximo permitido de 480h. Aberto 141 
a votação, negado por unanimidade. 3.17. Solicitação de quebra de pré-requisito para cursar a 142 
disciplina GA121 Fotogrametria II - Solicitante: GRR20174674 MATHEUS DE MELLO TAURINO 143 
MOREIRA. A Presidente leu a solicitação do aluno para cursar a disciplina GA121 não tendo seu pré-144 
requisito GA106 Ajustamento I, lido parecer do professor Daniel Rodrigues, responsável pela disciplina, 145 
que foi contrário ao pedido, pela importância dos conhecimentos adquiridos no pré-requisito. O discente 146 
Giovane comenta sobre trabalhos desenvolvidos do solicitante na área. O professor Daniel Rodrigues 147 
comenta que parte teórica da disciplina não é desenvolvida nestas atividades profissionais. Aberto a 148 
votação, negado pela maioria. 3.18. Solicitação de correquisito para cursar a disciplina TT080 149 
Economia de Engenharia - Solicitante: GRR20163909 LIANDRA DE CASSIA BOTH. A Presidente 150 
leu a solicitação da aluna para cursar a disciplina TT080 estando matriculada em seu pré-requisito 151 
CI181 Métodos Numéricos, lido parecer dos responsáveis pela disciplina, professores Andrea Ryba, 152 
Sérgio Muniz e Thomaz Mendes,  ao qual indicam que em termos didáticos, não há a necessidade de 153 
exigência de pré-requisitos tais como as disciplinas de Métodos Numéricos e de Introdução à Estatística 154 
para a disciplina TT080. Aberto a votação, aprovado por unanimidade. 3.19. Solicitação de 155 
correquisito para cursar a disciplina TT080 Economia de Engenharia - Solicitante: GRR20177143 156 
RODRIGO ANDRES AMEIGIDE. A Presidente leu a solicitação do aluno para cursar a disciplina TT080 157 
estando matriculado em seu pré-requisito CI181 Métodos Numéricos, lido parecer dos responsáveis 158 
pela disciplina, professores Andrea Ryba, Sérgio Muniz e Thomaz Mendes,  ao qual indicam que em 159 
termos didáticos, não há a necessidade de exigência de pré-requisitos tais como as disciplinas 160 
de Métodos Numéricos e de Introdução à Estatística para a disciplina TT080. Aberto a votação, 161 
aprovado por unanimidade. 3.20. Solicitação de quebra de pré-requisito para cursar a disciplina 162 
GA146 Projeto e Implantação de SIG - Solicitante: GRR20160117 LEONARDO DE OLIVEIRA 163 
MELO A Presidente leu a solicitação do aluno para cursar a disciplina GA146 não tendo seu pré-164 
requisito GA126 Cartografia Temática, lido parecer da professora Silvana, responsável pela disciplina, 165 
comenta sobre a excepcionalidade da oferta por conta da pandemia. Aberto a votação, aprovado por 166 
unanimidade. 3.21. Solicitação de Exame de Adiantamento de Aproveitamento para a disciplina 167 
GA134 - Gestão Territorial - Solicitante: GRR20158105 MATHEUS DE ANDRADE MACHADO 168 
(Processo SEI N°23075.022693/2021-56). A presidente informa sobre a solicitação do aluno para a 169 
realização de exame de adiantamento de conhecimento para a disciplina GA134 – Gestão Territorial, 170 
realizada no dia 03 de maio de 2021. Na sequência, processo acima foi instaurado e encaminhado ao 171 
Professor Alzir para emissão de parecer sobre o mérito e atendimento à Res. N° 92/13-CEPE. No dia 172 
10 de maio de 2021, o professor Alzir emite parecer indicando que caso o aluno já tivesse vencido a 173 
disciplina GA162 – Direito Urbanístico seria justificativa ao pedido. A presidente informa que no 174 
momento da reunião, o solicitante encontra-se matriculado e cursando a disciplina e que, por isso, não 175 
há o atendimento ao Art. 14 da Res. N°92/13, de comprovação de conhecimento adquirido e além do 176 
fato não ser disciplina de outro curso, registro ou instituição, como indicado no artigo citado. O discente 177 
Giovane questiona em relação aos prazos do processo de exame de adiantamento de conhecimento. 178 
A presidente esclarece que os prazos estão previstos no calendário acadêmico vigente, conforme Res. 179 
N°23/21-CEPE, e que a conclusão da disciplina GA162 só ocorrerá posteriormente aos prazos de 180 
análise deste colegiado e que a análise da solicitação deve ser feita com base nos fatos apresentados 181 
no momento da solicitação encaminhada pelo aluno. Aberta a votação, negado por unanimidade. 4. 182 
Comunicações. 4.1. Curso sobre Avaliação in loco do MEC. A Coordenação participou de curso 183 
referente a avaliação realizado em 23 e 30 de abril, comenta sobre próximos passos de adequações 184 
aos critérios do MEC. 4.2. Indicações ao Prêmio Melhores TCC - Crea PR - edição 2021. A 185 
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presidente informa sobre a Premiação realizada pelo CREA PR e a indicação quatro trabalhos de 186 
conclusão defendidos na Universidade no mês de março de 2021, elaborados pelos alunos Isabela 187 
Landim, Gustavo Werle, Janiny Silva e Thalita Mascarenhas. 4.3. Participação do projeto piloto da 188 
CPA de descentralização da avaliação de disciplinas. A presidente informa sobre projeto de 189 
descentralização dos questionários, a ser implantado no primeiro semestre de 2021 desenvolvido pela 190 
CPA. (SEI N° 23075.065322/2020-88). 4.4. Atividades do NDE com a reforma curricular. A 191 
presidente informa sobre atividades realizadas no primeiro trimestre de 2021, pelo NDE sobre a reforma 192 
curricular.  4.5. Inclusão de Pauta Comunicação DAEC. Discente Giovane leu na íntegra a Nota de 193 
Repúdio do DAEC ao Departamento de Geomática, a Presidente informou que discussões sobre a nota 194 
devem ser levadas a reunião do Departamento de Geomática.  5. Assuntos Gerais. Aberto ao 195 
colegiado, Professora Silvana Camboim convida a participação em Curso de Extensão em 196 
Mapeamento Colaborativo com o OpenStreetMap. Sendo só o que se apresentou para o momento, a 197 
Senhora Presidente deu por encerrada a sessão. E, para constar, eu, Jailson Carvalho dos Santos, 198 
como secretário da reunião, lavrei a presente Ata, que será assinada por mim e por todos os membros 199 
do Colegiado presentes à reunião de sua discussão e aprovação. 200 


