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ATA DA SETUAGÉSIMA QUINTA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 
DEPARTAMENTAL DO DEPARTAMENTO DE GEOMÁTICA, 
REALIZADA EM 18 DE ABRIL DE 2008. 

 
Ás 09:00 horas do dia 18 de abril 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: Pedro Luis Faggion, Luis Augusto Koenig Veiga, Maria Cecilia Bonato Brandalize, Henrique 
Firkowski, Álvaro Muriel Lima Machado, Paulo César Lopes Krelling, Maria Aparecida Z. Zanetti, Regiane 

Dalazoana, Daniel Rodrigues dos Santos e Antonio José Berutti Vieira. 1 – COMUNICAÇÕES: 1.1 - O Prof. 
Edson Aparecido Mitishita fez um breve relato sobre as informações obtidas sobre o assunto de novas 
vacâncias docentes nas Unidades do Setor. Estas informações são importantes para que a Plenária 
Departamental possa, eventualmente rever a posição deliberada na Reunião Departamental realizada em 09 de 
abril de 2008 sobre a Abertura de Concurso Público para Professor Efetivo Classe de Prof. Titular a ser 
realizado no Departamento de Geomática. O Prof. Edson Mitishita informou à Plenária Departamental que o Pró-
Reitor de Recursos Humanos participou da reunião da comissão de alocação de vagas, a qual tem a proposta 
de que pelo período de um ano as vacâncias existentes sejam providas no Setor ou Departamento de onde 
originou a vaga. Informou ainda que a referida proposta é em concordância da maioria dos diretores. Ela deverá 
ser alvo de apreciação e aprovação do COPLAD. O Prof. Mitishita informou ainda que participou da reunião de 
diretores de Setores e demais membros onde foi discutido a alocação de vagas, comunicando que todos os 
membros presentes são favoráveis a permanência da vaga nos referidos Departamentos ou Setores. O Prof. 
Luis Augusto Koenig Veiga informou aos membros presentes que participou na reunião do COPLAD e que a 
resolução que regulamenta a alocação de vagas já está previamente aprovada pelos diretores e membros que 
fazem parte do COPLAD. O Prof. Paulo César Lopes Krelling comentou que é preciso ter cautela com a 
resolução que ainda não está aprovada.  O Prof. Pedro Luis Faggion comentou que desde o ano de 1996 não é 
aberta vaga para ser realizado Concurso Público para Professor Titular e que nesse momento seria uma 
aquisição grande para o Departamento com Professores titulados. A Profa. Dulce Machado Bueno comentou 
que se a resolução não está aprovada que o Departamento não pode se arriscar em abrir Concurso Público 
para Professor Titular pois não tem nenhum documento oficial em mãos. O Prof. Edson Aparecido Mitishita 
enfatizou que a resolução a ser aprovada na próxima reunião do COPLAD terá o conteúdo que as vagas serão 
alocadas em seu lugar de origem. O Prof. Antonio José Berutrti Vieira comentou que não é coerente a Plenária 
Departamental deliberar sobre o Concurso em reunião passada realizada em 09/04/2008 e agora voltar atrás de 
sua decisão. O Prof. Henrique Firkowski consultou aos membros presentes como ficaria a posição da Plenária 
Departamental sobre a votação e as discussões realizadas na reunião Departamental anterior (09/04/2008). A 
Plenária Departamental decidiu por unanimidade aguardar a Reunião do COPLAD a ser realizada na próxima 
semana para a seguir tomar as decisões finais sobre o Concurso Público para Professor efetivo a ser realizado 

no Departamento de Geomática. Colocado em votação foi aprovado por unanimidade.  2 – DELIBERAÇÕES: 

2.1 – Afastamento da Profa. Dulce Machado Bueno no dia 22/04/2008 para o Rio de Janeiro para tratar de 

problemas de saúde na família. Colocado em votação foi aprovado por unanimidade. 2.2 – Afastamento do Prof. 
Carlos Aurélio Nadal nos dias 02 e 03/04/2008 para realizar serviços técnicos científicos ao INPE em Cachoeira 

Paulista – São Paulo. Colocado em votação foi aprovado por unanimidade. 3 – HOMOLOGAÇÔES:: 3.1 – 
Afastamento da Profa. Luciene Stamato Delazari no período de 16 a 18/04/2008 para o Rio de Janeiro para 

participar de pesquisa. 3.2 – Pedido do Prof. Dr. Carlos Aurélio Nadal solicitando autorização para participar no 
Projeto Técnico Científico Individual denominado Curso de Especialização em Metrologia Legal, ofertado pelo 
Departamento de Engenharia Mecânica, financiado pelo INMETRO e IPEM-PR. Colocado em votação foi 

aprovado por unanimidade. 4 – OUTROS ASSUNTOS: 4.1 - Justificativa de ausência na reunião da Profa. 
Claudia Robbi Sluter informando que não há condições de dispensar as aulas da Disciplina Cartografia Geral, 
cujo horário, é as sextas-feiras das 09:30 as 11;30 horas, sendo que hoje haverá uma reposição de 40 min de 
aula. A dispensa destas aulas, entre 09:30 e 12:10 pode comprometer o cumprimento do programa da disciplina 
do Curso de Engenharia Cartográfica. Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente deu por encerrada a 
presente reunião. Curitiba, 18 de abril de 2008. 
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