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ATA DA SETUAGÉSIMA SEGUNDA REUNIÃO ORDINÁRIA 
DEPARTAMENTAL DO DEPARTAMENTO DE GEOMÁTICA, 
REALIZADA EM 12 DE MARÇO DE 2008. 

Ás 09:30 horas do dia 12 de março de 2008, reuniram-se em Assembléia Geral Ordinária, o Corpo Docente do 
Departamento de Geomática, sob a presidência do Prof. Romualdo Wandresen. Estiveram presentes os 
professores: Luiz Danilo Damasceno Ferreira, Carlos Aurélio Nadal, Paulo César Lopes Krelling, Maria 
Aparecida Z. Zanetti, Antonio José Berutti Vieira, Pedro Luis Faggion, Claudia Pereira Krueger, Alex Soria 
Medina e Luciene Stamato Delazari. O Sr. Presidente justificou as ausências dos professores Dulce Machado 
Bueno que estava em consultam médica, Carlos Aurélio Nadal que estava em aula, Silvio Rogério Correia de 
Freitas que se encontrava em reunião com o Prof. Heck, Alex Soria Medina que estava em aula e Luis Augusto 

Koenig Veiga que estava em reunião do Conselho Universitário. 1 – O Sr. Presidente colocou em aprovação as 

atas no. 68, 69 e 70 que foram aprovadas por unanimidade. 2 – COMUNICÇÕES; 2.1 – Of. Circular 001/2008-

PROGRAD/UFPR informando sobre as normas para a contratação de Estagiários dentro da UFPR; 2.2 – 

Informação do CONFEA sobre as Eleições a serem realizadas para a referida instituição; 2.3 – O Sr. Chefe 
informou aos presentes sobre a transferência do ramal telefônico 3156 do Laboratório de Sensoriamento 
Remoto para a sala do Prof. Alex indagando que novos professores estão sendo contratados e a sala de 
permanência dos mesmos não tem telefone por isso foi realizada tal mudança. Após ampla discussão a 
Secretária do Departamento de Geomática informou que existe um ramal 3164 que está na caixa de telefone e 
que esse ramal pode ser instalado na sala dos professores e o ramal 3156 voltará ao Laboratório de 

Sensoriamento Remoto. Colocado em votação foi aprovado por unanimidade. 3 – HOMOLOGAÇÕES; 3.1 – 
Afastamento do Prof. Silvio Rogério Correia de Freitas no dia 05/03/2008 para participar do Comitê do PRODOC 

em Brasília. Colocado em votação foi aprovado por unanimidade. 3.2 – Afastamento da Profa. Luciene Stamato 
Delazari no período de 26 a 28/02/2008 para tratar de assuntos particulares em São Paulo. Colocado em 

votação foi aprovado por unanimidade. 3.3 – Afastamento do Prof. Romualdo Wandresen no período de 08 a 
11/02/2008 para Natal para tratar de assuntos particulares. Colocado em votação foi aprovado por unanimidade. 

3.4 -  3 – HOMOLOGAÇÕES: 3.4 – O Sr. Presidente colocou em votação o relatório de prestação de contas dos 
recursos arrecadados via Curso de Especialização em Geotecnologias, turma 2005. Colocado em votação foi 

aprovado por unanimidade. 4 – DELIBERAÇÕES: 4.1 – O Sr. Chefe informou aos membros presentes que 
preencheu os formulários exigidos pela FUNPAR para que após fosse redigido um convênio entre a UFPR, 
FUNPAR e a EMPRESA AEROSAT sobre a utilização da Câmera aérea pertencente ao Departamento de 
Geomática, informou ainda que a FUNPAR não pode fazer o convênio porque d acordo com informações da 
FUNPAR há a necessidade de haver um projeto de pesquisa vinculado à Câmera. Após ampla discussão o Prof. 
Pedro Luis Faggion frizou que o Departamento de Geomática não autorizou a utilização da câmera área 

enquanto não estivesse um documento oficial. Colocado em votação foi aprovado por unanimidade. 4.2 – O Sr. 
Presidente colocou em votação a solicitação de empréstimo de equipamentos 07 (sete) estereoscópios de 
espelho no período de 11 a 20/03/2008 para a SANEPAR. Colocado em votação foi aprovado por unanimidade. 

4.3 – O Sr. Chefe colocou em apreciação a solicitação do Curso de Mestrado em Geografia sobre o empréstimo 
de um teodolito para a realização de trabalhos em Matinhos no período de 21 a 23/03/2008. Colocado em 

votação foi aprovado por unanimidade. 4.4 – O Sr. Presidente colocou em discussão a Proposta de abertura de 
nova turma do Curso de Especialização em Geotecnologias, para o período de 2008-2009, com início previsto 
para agosto de 2008 com aulas às sextas-feiras das 18:00h às 22:20h e sábados das 08:00h ás 12:20 e das 

13:30h ás 17:50h. Colocado em votação foi aprovado por unanimidade. 4.5 – Afastamento do Prof. Luis Augusto 
Koenig Veiga no dia 04/04/2008 para São Paulo para participar de Banca de Mestrado. Colocado em votação foi 

aprovado por unanimidade. 4.6 – Afastamento da Profa. Claudia Robbi Sluter no período de 12 a 14/03/2008 

para São Paulo para tratar de assuntos particulares. Colocado em votação foi aprovado por unanimidade. 4.7 – 
Comunicação da Profa. Luciene Stamato Delazari sobre o término de seu mandato como Coordenadora e o do 
Prof. Pedro Luis Faggion como Vice-Coordenador do Curso de Especialização em Geotecnologias, e solicitando 
a indicação de nomes para ocupar os referidos cargos. O Sr. Chefe solicitou a Profa. Luciene que se informasse 
com os órgãos superiores como proceder para que o Departamento providencie tal solicitação. Colocado em 
votação foi aprovado por unanimidade. Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente deu por encerrada a 
presente reunião. Curitiba, 12 de março de 2008. 
 

 

 
 
 
 
 
 
Presidente      Secretária 

 


