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Aos dez dias do mês de março do ano de dois mil e dezessete, as nove hora, na sala “E” vinte e três do 

Colégio Politécnico da Universidade Federal de Santa Maria, reuniu-se o Colegiado do Curso Superior de 

Tecnologia em Geoprocessamento do Colégio Politécnico da UFSM. Estavam presentes o Professor 

Antoninho João Pegoraro (Coordenador do Curso Superior de Tecnologia em Geoprocessamento), o 

Professor Diogo Belmonte Lippert (Coordenador Substituto do Curso Superior de Tecnologia em 

Geoprocessamento), o Professor Alessandro Carvalho Miola e o Professor Valmir Viera, representante 

docente, e o acadêmico Daniel de Souza Santos, representante discente. Iniciando os trabalhos, o Professor 

Antoninho João Pegoraro deu as boas vindas a todos e iniciou a primeira pauta – pedidos de quebra de pré-

requisito e corequisito. Pedidos aprovados: Ricardo Ozores (DPADP0018), Luiz Fernando Colvero 

(DPADP0029), Leonardo Scherghafer (DPADP0027), Alessandra Aimon (DPADP0029), Cesar 

Hammerschmitt (DPADP0027), Mauricio Rizzatti (DPADP0016 e DPADP0028), Christian Scheir (DPADP 

0016), Daniel Santos (DPADP 0029 e DPADP0028), Lucas Geça Santos Brum (DPADP0029) e aprovado 

pedido de Co-requisito de Caroline Machado (DPADP0016 e DPADP0017). Professor Antoninho informa, 

para ciência de todos, que houve necessidade de abrir vagas na disciplina de Matemática Aplicada ao 

Geoprocessamento, totalizando cinquenta vagas e mais cinco vagas em calculo numérico. Professor 

Alessandro explica que tudo que possa fazer para que o aluno avance no curso deve ser feito, respeitando as 

normas da instituição. Professor Alessandro também questiona se o projeto Adote Ação Politécnico, é 

validado com atividade complementar de graduação e o professor Antoninho esclarece que sim, o projeto 

contabiliza horas. Após debate todos decidem reformular a ata numero cinco do ano de dois mil e treze, 

marcando outra reunião do colegiado para tratar especificamente do assunto. Não havendo mais nada a 

tratar, foi encerrada a reunião e, para constar, lavro a presente ata que vai assinada por mim e pelos demais 

presentes. 

 


