
ATA DA CÉNTÉSIMA DÉCIMA TERCEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DEPARTAMENTAL DO 
DEPARTAMENTO DE GEOMÁTICA, REALIZADA EM 18 DE MAIO DE 2012. 
 
 
Ás 15:30 horas do dia 18 de maio de 2012, 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: Álvaro Muriel Lima Machado, Silvana 
Philippi Camboim, Luiz Danilo Damasceno Ferreira, Antonio José Berutti Vieira, Maria 
Cecília Bonato Brandalize, Luciene Stamato Delazari, Luis Augusto Koenig Veiga, Regiane 
Dalazoana, Alex Soria Medina, Diuliana Leandro, Hideo Araki e Karoline Paes Jamur (Profª 
Substituta).  O Sr. Presidente colocou em aprovação a Ata nº 112ª que foi aprovada por 
unanimidade.1 – COMUNICAÇÔES: 2.1 – O Sr. Presidente informou aos membros 
presentes sobre o destino dos recursos financeiros (R$ 700,00) setecentos reais ao mês 
oriundos da Câmara aérea Wild RC-10 alugada para a Empresa Aeroconsult a partir de 14 
de novembro de 2012. Os recursos assim foram descriminados: 1º vencimento 14/12/2011 – 
r$ 700,00; 2º vencimento 14/01/2012; 3º vencimento 14/02/2012; 4º vencimento 14/03/2012. 
Com os pagamento referidos foram adquiridos 02 Cpu`s no valor de R$ 2.520,00 em data de 
18/04/2012, ficando um saldo em 18/04/2012 de R$ 280,00.   2 – HOMOLOGAÇÔES: 2.1 – 
O Sr. Presidente colocou em votação o Relatório de viagem referente ao afastamento 
ocorrido no período de 05 a 09/05/2012 para Recife-PE da Profª Diuliana Leandro. Colocado 
em votação foi aprovado por unanimidade; 2.2 – O Sr. Presidente colocou em votação o 
Relatório de viagem referente ao afastamento ocorrido no período de 06 a 09/05/2012 para 
Recife-PE da Profª Maria Cecília Bonato Brandalize. Colocado em votação foi aprovado por 
unanimidade; 2.3 – O Sr. Presidente colocou em votação o Afastamento da Profª Luciene 
Delazari no período de 06 a 11/05/2012 para Recife-PE para participar do Congresso IV 
SIMGEO. Colocado em votação foi aprovado por unanimidade; 2.4 – O Sr. Presidente 
colocou em votação o Afastamento do Prof. Alex Soria Medina no período de 05 a 
09/05/2012 para Recife-PE para participar do Congresso IV SIMGEO.Colocado em votação 
foi aprovado por unanimidade; 2.5 – O Sr. Presidente colocou em votação o Afastamento da 
Profª Claudia Pereira Krueger nos dias  29 e 30/04/2012 para o Rio de Janeiro para 
participar de reunião junto ao DAAD. Colocado em votação foi aprovado por unanimidade; 
2.6 – O Sr. Presidente colocou em aprovação o Afastamento da Profª Claudia Pereira 
Krueger nos dias 26 a 28/04/2012 para Maringá para ministrar aulas no curso de 
especialização da Universidade Estadual de Maringá. Colocado em votação foi aprovado 
por unanimidade; 2.7 – O Sr. Presidente colocou em votação o Afastamento do Prof. Luis 
Augusto Koenig Veiga no dia 27/04/2012 para São Paulo para participar de Banca de 
Qualificação de Doutorado; 2.8 – O Sr. Presidente colocou em votação o Afastamento do 
Prof. Luis Augusto Koenig Veiga nos dias 19 a 21/04/2012 para Telêmaco Borba para 
participar de Projeto de Pesquisa. Colocado em votação foi aprovado por unanimidade; 2.9 
– O Sr. Presidente colocou em votação o Afastamento do Prof. Pedro Luis Faggion Veiga 
nos dias 19 a 21/04/2012 para Telêmaco Borba para participar de Projeto de Pesquisa. 
Colocado em votação foi aprovado por unanimidade; 2.10 – O Sr. Presidente colocou em 
votação o Afastamento da Profª Maria Cecília Bonato Brandalize nos dias 06 a 09/05/2012 
para Recife-PE para participar de Congresso. Colocado em votação foi aprovado por 
unanimidade; 2.11 – O Sr. Presidente colocou em votação o Relatório de viagem referente 
ao afastamento da Profª Claudia Pereira Krueger ocorrido no período de 22 a 24/03-2012 
para UNESP – SP. Colocado em votação foi aprovado por unanimidade; 2.12 – O Sr. 
Presidente colocou em votação o Relatório de viagem referente ao afastamento da Profª 
Maria Cecilia Bonato Brandalize ocorrido no período de 18 a 25/03/2012 para Paris – 
França. Colocado em votação foi aprovado por unanimidade; 2.13 – O Sr. Presidente 
colocou em votação o Relatório de viagem referente ao afastamento do Prof. Luis Augusto 
Koenig Veiga ocorrido no dia 26/04/2012 na UEM – Maringá. Colocado em votação foi 
aprovado por unanimidade; 2.14 – O Sr. Presidente colocou em votação o Relatório de 
viagem referente ao afastamento do Prof. Alzir Felippe Buffara Antunes ocorrido no período 
de 18 a 25/03/2012 para Paris – França. Colocado em votação foi aprovado por 
unanimidade; 2.15 – O Sr. Presidente colocou em votação o  Relatório de viagem referente 
ao afastamento da Profª Claudia Pereira Krueger ocorrido no período de 29 a 31/03/2012 
para UEM – Maringá. Colocado em votação foi aprovado por unanimidade;2.16 – O Sr. 
Presidente colocou em votação o Afastamento do Prof. Alzir Felippe Buffara Antunes no dia 



05/04/2012 para Florianópolis para tratar de assuntos particulares. Colocado em votação foi 
aprovado por unanimidade; 2.17 – O Sr. Presidente colocou em votação o  Afastamento da 
Profª Claudia Pereira Krueger no período de 29 a 31/03/2012 para Maringá para participar 
de Banca. Colocado em votação foi aprovado por unanimidade; 2.18 – O Sr. Presidente 
colocou em votação o Afastamento do Prof. Alzir Felippe Buffara Antunes no período de 07 
a 10/05/2012 para o Rio de Janeiro para participar do Congresso GEOBIA. Colocado em 
votação foi aprovado por unanimidade; 2.19 – O Sr. Presidente colocou em votação o 
Afastamento do Prof. Álvaro Muriel Lima Machado no período de 29 a 30/03/2012 para Foz 
do Iguaçu – PR para tratar de motivos particulares. Colocado em votação foi aprovado por 
unanimidade; 2.20 – O Sr. Presidente colocou em votação oAfastamento do Prof. Luis 
Augusto Koenig Veiga no período de 29 a 31/03/2012 para Telemaco Borba para realizar 
coleta de dados para o projeto de Pesquisa. Colocado em votação foi aprovado por 
unanimidade; 2.21 – O Sr. Presidente colocou em votação o Afastamento do Prof. Pedro 
Luis Faggion no período de 29 a 31/03/2012 para Telemaco Borba para realizar coleta de 
dados para o projeto de Pesquisa. Colocado em votação foi aprovado por unanimidade; 2.22 
– O Sr. Presidente colocou em votação o Afastamento do Prof. Carlos Aurélio Nadal no 
período de 29 a 31/03/2012 para Telemaco Borba para realizar coleta de dados para o 
projeto de Pesquisa. Colocado em votação foi aprovado por unanimidade; 2.23 – O Sr. 
Presidente colocou em votação o Afastamento do Prof. Luis Augusto Koenig Veiga no dia 
26/03/2012 para Maringá para participar de Banca de Mestrado. Colocado em votação foi 
aprovado por unanimidade; 2.24 – O Sr. Presidente colocou em votação o  Afastamento da 
Profª Claudia Pereira Krueger no período de 22 a 24/03/2012 para Presidente Prudente para 
participar do Workshop na UNESP. Colocado em votação foi aprovado por unanimidade; 
2.25 – O Sr. Presidente colocou em homologação o Resultado da Primeira Avaliação de 
Desempenho em Estágio Probatório (Processo nº 23075.012971/2012-76) da Profª Diuliana 
Leandro. A somatória foi de 100 pontos. Colocado em votação foi aprovado por 
unanimidade. 2.26 – O Sr. Presidente colocou em votação a solicitação da Profª Luciene 
Stamato Delazari para o estabelecimento de um Laboratório de Softwares Livres, suportado 
pela ICA-OSGeo – International Cartographic Association e Open Source Source Geospatial 
Foundation. Por iniciativa da ICA EM Open Source Geospatial Technologies, inicialmente 
serão estabelecidos laboratórios ao redor do mundo. A Universidade Nottingham 
desenvolveu o Projeto ELOGeo, no Centre for Geospatial Science e a partir deste 
laboratório, e sob sua coordenação, outros serão estabelecidos, com objetivo de prover 
infra-estrutura para educação, transferência de conhecimento e treinamento de 
pesquisadores e usuários para uso efetivo de open software. Isso é feito por meio de um 
conjunto de metodologias, ferramentas e materiais. A intenção, com a implantação do 
Laboratório na Universidade Federal do Paraná, é transformá-la em uma referência na 
América do Sul no uso e disseminação de Open Source Software. Para tanto, foi elaborado 
um plano de trabalho com as atividades a serem desenvolvidas, bem como com os 
integrantes iniciais da equipe. A coordenação deste Laboratório ficará inicialmente a carga 
da Profª Silvana Camboim. O Sr. Presidente sugeriu que o Departamento de Geomática 
envie uma carta manifestando interesse em tal Projeto. Colocado em votação foi aprovado 
por unanimidade; 2.27 – O Sr. Presidente colocou em votação o Relatório de viagem 
referente ao afastamento da Profª Claudia Pereira Krueger no período de 29 a 30/04/2012 
para o Rio de Janeiro. Colocado em votação foi aprovado por unanimidade; 2.28 – O Sr. 
Presidente colocou em votação o Relatório de viagem referente ao afastamento da Profª 
Claudia Pereira Krueger no período de 26 a 28/04/2012 para Maringá. Colocado em votação 
foi aprovado por unanimidade; 2.29 – O Sr. Presidente colocou em votação a justificativa 
referente ao afastamento solicitado  da Profª Claudia Pereira Krueger no período de 06 a 
09/05/2012 para Recife que não ocorreu por motivos particulares. Colocado em votação foi 
aprovado por unanimidade; 2.30 - O Sr. Presidente colocou em votação o Relatório de 
viagem referente ao afastamento da Profª Luciene Stamato Delazari no período de 06 a 
10/05/2012 para Recife para participar do IV SIMGEO. Colocado em votação foi aprovado 
por unanimidade; 2.28 – O Sr Presidente colocou em votação o Relatório de viagem 
referente ao afastamento do Prof. Alzir Felippe Buffara Antunes no período de 19 a 
25/03/2012 para participar de defesa de Tese na França – Paris. Colocado em votação foi 
aprovado por unanimidade. 3- DELIBERAÇÕES: 3.1 – O Sr. Presidente informou aos 
membros presentes que o Plano Estratégico do Departamento de Geomática encontra-se na 
página do Departamento. Em seguida fez um breve resumo sobre o referido Plano que foi 



aprovado com algumas alterações sugeridas pelos membros da Plenária; 3.2 - Prioridades 
de reforma do prédio de Geomática. O Chefe do Departamento de Geomática informou aos 
membros presentes que na Pauta da Última Reunião Setorial para deliberar sobre a 
utilização pelos Departamentos pertencentes ao Setor de Ciências da Terra do Bloco Novo. 
Após ampla discussão ficou decidido que o Departamento de Geomática permaneceria no 
bloco VI desde que sejam feitas reformas de readequação do espaço físico ademais  que 
seria agraciado com um auditório para a realização de palestras e seminários no Bloco novo 
já em construção. Colocado em votação foi aprovado por unanimidade; 3.3 – O Sr. Chefe 
informou aos membros presentes que marcou uma reunião com o Diretor do CCE  para se 
informar sobre como seria a instalação das impressoras via CCE nas dependências do 
Departamento de Geomática, pois o CCE fez um levantamento sobre o custo financeiro 
utilizados na compra de cartuchos e toners era muito alto. Por isso o CCE elaborou um 
orçamento com empresas terceirizadas e o resultado foi de que seria mais benéfico para a 
UFPR contratar uma empresa que aluga-se impressoras com cartuchos e toners cobrando 
também as impressões. O resultado de tal reunião foi que cada Departamento gerencie a 
utilização das impressoras conforme suas necessidades. Após ampla discussão a Plenária 
Departamental posicionou-se que o Departamento vai continuar a utilizar as impressoras e 
que os cartuchos serão adquiridos pelos próprios usuários das mesmas. Colocado em 
votação foi aprovado por unanimidade; 3.4 – O Sr. Chefe colocou em discussão a 
solicitação da Profa. Luciene Stamato Delazari para o estabelecimento de um Laboratório de 
Softwares Livres, suportado pela ICA-OSGeo – International Cartographic Association e 
OPEN Source Geospatial Foundation. Inicialmente serão estabelecidos laboratórios ao redor 
do mundo. A UNIVERSIDADE Nottingham desenvolveu o Projeto ELOGeo, no Centre for 
Geospatial Science e a partir deste laboratório, e sob a sua coordenação, outros serão 
estabelecidos, com objetivo de prover infraestrutura para educação, transferência de 
conhecimento e treinamento de pesquisadores e usuários para uso efetivo de open 
software. Isso é feito por meio de um conjunto de metodologias, ferramentas e materiais. A 
intenção, com a implantação do Laboratório na Universidade Federal do Paraná, é 
transformá-la em uma referência na América do Sul no uso e disseminação de Open Source 
Software. Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente deu por encerrada a presente 
reunião, pelo que eu Ana Mariléia Rodacki, lavrei a presente Ata que após aprovada será 
assinada por mim e pelo Sr. Presidente. Curitiba, 18 de maio de 2012. 
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