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ATA CENTÉSIMA DÉCIMA REUNIÃO  DEPARTAMENTAL DO 

DEPARTAMENTO DE GEOMÁTICA, REALIZADA EM 25 DE OUTUBRO 

DE 2011. 

 
Ás 15:30 horas do dia 25 de outubro de 2011, reuniram-se em Assembléia Geral Ordinária, o Corpo Docente do 
Departamento de Geomática, sob a presidência do Prof. Alzir Felippe Buffara Antunes. Estiveram presentes os 
professores: Regiane Dalazoana, Álvaro Muriel Lima Machado, Carlos Aurélio Nadal, Antonio José Berutti 
Vieira, Maria Aparecida Z. Zanetti, Luciene Stamato Delazari, Maria Cecilia Bonato Brandalize, Alex Soria 
Medina, Daniel Rodrigues dos Santos, Luiz Danilo Damasceno Ferreira e Diuliana Leandro. O Sr. Presidente 

colocou em aprovação a Ata nº 109ª que foi aprovada por unanimidade; 2 – COMUNICAÇÔES: 2.1 –   Carta da 
Marinha do Brasil – Diretoria de Hidrografia e Navegação – Superintendência de Ensino agradecendo a 
participação da  Profª Claudia Pereira Krueger no levantamento de campo realizado no período de 11 a 

16/09/2012; 2.2 – Carta do Prof. Antonio Rioyei Higa encaminhando a lista dos alunos matriculadas na disciplina  
Introdução em Engenharia Florestal que devem participar da aula prática nos dias 04 e 05/11/2011 em Rio 

Negrinho-SC; 2.3 - Declarada aberta a sessão o Sr. Presidente colocou em apreciação e votação a solicitação 
da Profª Diuliana Leandro para mudança de Regime de Trabalho de 20 horas para 40 horas com Dedicação 
Exclusiva pelos seguintes motivos: a) aumento da carga horária do Departamento devido abertura de novas 
turmas de Topografia (Via REUNI); b) Projeto de Pesquisa relevante e perfil de Pesquisador da docente; c) 
Colaboração da docente em atividades de orientação de Iniciação Cientifica, Projetos e Pós-Graduação; d) Este 
Concurso originalmente deveria ter sido aberto para 40 horas com Dedicação Exclusiva, porém devido a 
empréstimo de pontos para o Setor de Ciências da Terra, foi aberto em 20 horas. Ficou acordado que os pontos 
seriam devolvidos ao Departamento de Geomática e que a Profª tão logo depois de tomar posse solicitaria às 40 
horas com Dedicação Exclusiva. Como os pontos foram devolvidos ao Departamento de Geomática, a Profª 
solicitou a mudança de regime de acordo com o aprovado anteriormente no Departamento de Geomática. 

Colocado em votação foi aprovado por unanimidade a mudança de regime de trabalho. 2.4 - E.mail da Ouvidoria 
Geral Protocolo 7720 – Reclamação sobre a falta de informações do  edital para concurso de professor do 
candidato inscrito Fredy Estupinan Carranza reclama na ouvidoria de não ter sido informado sobre a data da 
prova escrita e acusa o Depto de Geomática de negligencia. O Prof. Alzir Felippe Buffara Antunes como Chefe 
do Departamento de Geomática respondeu imediatamente o e.mail Caro Ouvidor as informações foram todas 
colocadas no Edital do Departamento de Geomática, Setor de Ciências da Terra, bem como no site da na 
Internet www.geomatica.ufpr.br . No próprio edital da PROGEPE as provas estavam previstas para 2ª quinzena 
de outubro. O candidato não contatou o Departamento e provavelmente não deve ter acessado o site. Não 
houve reclamações de outros inscritos sobre o acesso as informações que foram divulgadas. A causa do não 
comparecimento de candidatos no dia do concurso não foi por causa de má divulgação. O Departamento de 
Geomática esteve sempre disponível por telefone ou e.mail para prestar esclarecimentos e dúvidas dos 

candidatos. 2.4 – O Sr. Chefe informou à Plenária Departamental que foram consertados os alarmes das salas 

do Bloco PI ficando o serviço no valor de R$ 1.400,00 (Um mil e quatrocentos reais); 2.5 – O Sr. Chefe informou 
aos membros presentes que na última reunião da Câmara Departamental foram designados os professores Alzir 
Felippe Buffara Antunes, Maria Cecília Bonato Brandalize, Jorge Antonio Silva Centeno e Luis Augusto Koenig 

Veiga para comporem  a Comissão para realizar o Plano Estratégico do Departamento;    3 – DELIBERAÇÔES: 

3.1  – Of. nº 095/2011-AG/CCA solicitando a designação de um novo representante titular e um suplente para 

compor o Colegiado do Curso de Agronomia; 3.2 – O Prof. Alzir Felippe Buffara Antunes fez um breve resumo 
sobre a situação atual da Câmara Wild TC10 do Departamento de Geomática. Informou que a referida câmara 
foi devolvida pela Empresa Aerosat e que está em perfeitas condições de uso.Informou ainda que a Empresa 
Aeroconsult com sede em Florianópolis – Santa Catarina está interessada em utilizar a referida câmara. Após 
ampla discussão á Plenária se posicionou pelo empréstimo da Câmara Wild TC 10 e em contra partida a 
referida empresa repassa ao Departamento de Geomática computadores. Colocado em votação foi aprovado 

por unanimidade o comodato da câmara; 3.3 – O Sr. Presidente colocou em apreciação e votação a solicitação 
de afastamento do Pais do Prof. Daniel Rodrigues dos Santos no período de 19 de fevereiro de 2012 a 30 de 
janeiro de 2013 para realizar seu Pós-Doutorado na University of Twente. As suas atividades didáticas serão 
assumidas pelos Professores das áreas de Fotogrametria Edson Aparecido Mitishita e Sensoriamento Remoto 

Jorge Antonio Silva Centeno. Colocado em votação foi aprovado por unanimidade.- 3.4 – O Sr. Presidente 

colocou em apreciação e votação a solicitação de renovação do contrato da Profª Substituta KAROLINE PAES 

JAMUR que tem seu término em 23 de dezembro de 2011. Tal solicitação é referente aos afastamentos dos 
Professores PAULO CESAR LOPES KRELLING (data de retorno a UFPR 28 de abril de 2012) e CLAUDIA 
ROBBI SLUTER (data de retorno a UFPR 30 de junho de 2012). O departamento de Geomática possui um 
maior número de turmas de topografia no primeiro semestre, assim solicitamos que o regime de trabalho seja 

alterado para 40H. Colocado em votação foi aprovado por unanimidade. 4 – HOMOLOGAÇÔES: 4.1 – O Sr. 
Presidente colocou em votação a solicitação de Afastamento do Prof. Silvio Rogério Correia de Freitas no 
período de 31/10 a 01/02/2011 para o Rio de Janeiro para estabelecer projeto de cooperação com IBGE 
referente à integração da Rede Maregráfica Permanente para Geodésia – RMPG com a Rede Altimétrica  
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Fundamental do Brasil. Colocado em votação foi aprovado por unanimidade;4.2 - Declarada aberta a sessão o 
Sr. Presidente colocou em apreciação e votação a homologação do resultado apresentado pela Comissão do 
Concurso Público para Professor Efetivo do Departamento de Geomática: Área de Conhecimento: 

CARTOGRAFIA; Classe: PROFESSOR ASSISTENTE; Regime de Trabalho: 40 HORAS SEMANAIS COM 

DEDICAÇÃO EXCLUSIVA; nº de Vagas; 01 (uma); Titulação Universitária Exigida: ENGENHEIRO 

CARTÓGRAFO E OU ENGENHEIRO AGRIMENSOR, COM MESTRADO EM CIÊNCIAS GEODÉSICAS OU 

CARTOGRÁFICAS E  ÁREA AFINS.  Os candidatos: Processo nº 23075.094102/2011-71 do candidato 
Leonardo Marini Pereira; Processo nº 23075.094227/2011-09 da candidata Juliana Moulin Fosse; Processo nº 
23075.094363/2011-91 da candidata Simone Sayuri Sato; Processo nº 23075.094396/2011-31; Processo nº 
23075.094421/2011-86 da candidata Tatiana Sussel Gonçalves; Processo nº 23075.094432/2011-66 do 
candidato Everton da Silva; Processo nº 23075.094441/2011-57 da candidata Patrícia de Castro Pedro; 
Processo nº 23075.094595/2011-49 da candidata Andréa Lopes Iescheck; Processo nº 23075.094624/2011-72 
da candidata Ana Maria dos Santos Carnasciali; Processo nº 23075.094629/2011-03 do candidato Fredy 
Estupinan Carranza. Não compareceram para a realização das provas que foram realizadas no período de 17 a 
20 de outubro de 2011. Em seguida o Sr. Presidente apresentou o parecer da Comissão Julgadora que foi o 

seguinte: PROVA DE TITULOS: candidata: DEISE REGINA LAZZAROTTO obteve média (9,35) nove inteiros e 
trinta e cinco centésimos; candidato: RENAN MARTINS  POMBO obteve média (7,32) sete inteiros e trinta e dois 

centésimos; DEFESA DA PRODUÇÃO INTELECTUAL: candidata: SILVANA PHILIPPI CAMBOIM obteve média 

(10,0) dez inteiros; PROVA ESCRITA: candidata: LINDSAY THAIS ARNDT obteve média (2,10) dois inteiros e 
dez centésimos; candidata: DEISE REGINA LAZZAROTTO obteve média (7,54) sete inteiros e cinqüenta e 
quatro centésimos; candidato: RENAN MARTINS POMBO obteve média (7,20) sete inteiros e vinte centésimos; 
candidata: SILVANA PHILIPPI CAMBOIM obteve média (8,56) oito inteiros e cinqüenta e seis centésimo; 

PROVA DIDÁTICA: candidata: DEISE REGINA LAZZAROTTO obteve média (6,08) seis inteiros e oito 
centésimos; candidato:  RENAN MARTINS POMBO obteve média (5,30) cinco inteiros e trinta centésimos; 

candidata: SILVANA PHILIPPI CAMBOIM obteve média (8,20) oito inteiros e vinte centésimos. MÉDIA FINAL: 
candidata: SILVANA PHILIPPI CAMBOIM obteve média (9,11) nove inteiros e onze centésimos. De acordo com 
a média final, a candidata SILVANA PHILIPPI CAMBOIM foi aprovada em primeiro lugar. Colocado em votação 
foi aprovado por unanimidade. Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente deu por encerrada a presente 
reunião. Curitiba, 25 de outubro de 2011. 
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