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ATA DA SEPTUAGÉSIMA NONA REUNIÃO 
ORDINÁRIA DEPARTAMENTAL DO 
DEPARTAMENTO DE GEOMÁTICA, REALIZADA 
EM 08 DE JULHO DE 2008. 
 

Ás 09:00 horas do dia 08 de julho 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, Luciene Stamato Delazari, 
Maria Cecília Bonato Brandalize, Regiane Dalazoana, Álvaro Muriel Lima Machado, Alex Soria 
Medina, Silvio Rogério Correia de Freitas, Claudia Robbi Sluter, Dulce Machado Bueno, José Celso 
São João, Daniel Rodrigues dos Santos, Antonio José Berutti Vieira e Henrique Firkowski. O Sr. 
Presidente justificou as ausências dos professores Paulo César Lopes Krelling que estava em cirurgia 

e Claudia Pereira Krueger que está com sua mãe doente. 1 – COMUNICAÇÕES: 1.1 – Of SERC PR 
Ação 217/08 informando sobre a 51

a
 etapa que será realizada em Curitiba no período de 01 a 07 de 

setembro de 2008 em frente ao Palácio Iguaçu o Paraná Ação; 1.2 – Of. 127/2008-UNESCO - 

Informando sobre a representação da UNESCO no Brasil; 1.3 – Oficio no. 04/2008 informando sobre o 
Conselho Consultivo da Revista: Extensão em Foco que realizará a chamada para as seções de 

demanda continua a partir do 2
o
 semestre de 2008. 1.4 – O Sr. Chefe leu o documento enviado pela 

Profª Claudia Pereira Krueger Coordenadora de Iniciação Cientifica e Integração Acadêmica e pela 
Pró-Reitora de Pesquisa e Pós-Graduação profa. Maria Consuelo Andrade Marques que é o seguinte; 
Conforme é do conhecimento de Vossa Senhoria foi finalizado, em junho de 2008, o Edital Anual de 
Iniciação Cientifica 2008-2009. A Coordenação de Iniciação Científica e Integração Acadêmica 
detectou alguns problemas no desempenho de alguns representantes do Comitê Setorial de Pesquisa 

(CSPq) e do Comitê Assessor de Pesquisa (CAPq). Solicitamos a Vossa Senhoria e a plenária de 

seu departamento uma ESPECIAL ATENÇÃO na indicação de seus representantes. Ressaltamos 
que a Resolução no. 68/95 do CEPE dispõe sobre a criação do Comitê Setorial de Pesquisa e o 
Comitê Assessor de Pesquisa, estabelece critérios para sua composição, atribuição e dá outras 
providências. Na seqüência são listada as atribuições dos pesquisadores indicados pelo departamento 
para estes comitês. Solicita-se que eles sejam devidamente informados antes de aceitarem as 
respectivas funções. Assim, poderão aceitar com CONSCIÊNCIA as funções a serem desenvolvidas 

em nome do seu departamento. É importante lembrar o departamento poderá ser prejudicado 

senão houver um bom desempenho do representante. Esperando contar com o seu inestimável 

apoio na divulgação deste, agradecemos antecipadamente. Está coordenação reforça quais são as 

atribuições do CSPq: I – apreciar e dar parecer aos projetos de pesquisa apresentados pelos 
docentes do Setor e de órgãos anexos; II – analisar o mérito dos projetos de pesquisa dos membros 
do Setor que visam à concessão de tempo integral e dedicação exclusiva, auxílios institucionais de 
pesquisa e de bolsas de iniciação científica e financiamentos em geral; III – acompanhar e avaliar 
projetos de pesquisa em execução e mediante análise de relatórios da produção científica, artística e 
cultural gerada, dando parecer  circunstanciado, em cumprimento ao que estatui o art. 15 da 
Resolução 01/91-CEPE; IV – constituir e manter atualizado o quadro de consultores “ad hoc” a fim de 
auxiliar os CSPq e CAPs; V – desenvolver estudos e análises e promover debates que permitam 
fornecer subsídios para a fixação, aperfeiçoamento e modificação da política de pesquisa do setor; VI 
– subsidiar a administração setorial no estabelecimento da política de pesquisa do setor; VII – 
manifestar-se sobre qualquer assunto relativo às atividades de pesquisa do Setor, quando solicitado 
pela administração setorial; VIII – manifestar-se sobre os aspectos legais dos projetos; IX – criar e 

manter atualizado um banco de dados sobre as pesquisas do Setor. E reforça quais são as 

atribuições do CAPq: I – subsidiar a política e o planejamento de pesquisa da UFPR; II – sugerir os 
critérios para análise de mérito dos projetos de pesquisa pelos CSPq; III – sugerir os critérios de 
funcionamento dos programas de pesquisa da UFPR; IV- sugerir a forma de concessão de 
financiamentos para pesquisa; V – analisar e avaliar o desempenho de projetos inter-setoriais de 
pesquisa. Após a explanação acima o Sr. Chefe informou à Plenária Departamental que o 
Departamento tem dois docentes representantes na Câmara de Pesquisa do Setor de Ciências da 
Terra, o Prof. Carlos Aurélio Nadal e o Prof. Pedro Luis Faggion, mas em face as várias atividades do 
Prof. Carlos Nadal à Plenária deverá indicar um Prof. para substitui-lo. Em seguida a Profa. Maria 
Cecília Bonato Brandalize se propôs em participar da referida Câmara sendo suplente do Prof. Pedro 

Luis Faagion. Colocado em votação foi aprovado por unanimidade.  2 -  HOMOLOGAÇÕES: 2.1 – O 
Sr. Presidente colocou em votação o relatório do Curso de Extensão intitulado “Aplicações de SIG 
utilizando ArcGIS”, coordenador pela Profa. Dr.a Luciene Stamato Delazari. Colocado em votação foi 
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aprovado por unanimidade. 2.2 – Afastamento do Prof. Pedro Luis Faggion para Recife para participar 

de Concurso Público na UFPE. Colocado em votação foi aprovado por unanimidade. 2.3 – 
Afastamento da Profa. Claudia Pereira Krueger nos dias 26 e 27/06/08 para Presidente Prudente para 
participar de banca de doutorado do Programa de Pós-Graduação em Ciências Cartográficas. 

Colocado em votação foi aprovado por unanimidade. 3 – DELIBERAÇÕES: 3.1 – O Sr. Presidente 
colocou em aprovação a Proposta de Curso de Extensão intitulado “APLICAÇÕES DE SIG 
UTILIZANDO ArcGIS”. A ser realizado no período de 27 a 30 de agosto de 2008, com carga horária 
de 20 horas, sob a coordenação da Profa. Dra. Luciene Stamato Delazari. Colocado em votação foi 

aprovado por unanimidade. 3.2 – o Sr. Presidente colocou em aprovação a Proposta de Curso de 
Extensão intitulado “GERAÇÃO DE MAPAS TEMÁTICOS COM ArcGIS 9.2”. A ser realizado no 
período de 03 a 08 de novembro de 2008, com carga horária de 20 horas, sob a coordenação da 

Profa. Dra. Luciene Stamato Delazari. Colocado em votação foi aprovado por unanimidade. 3.3 – O 
Sr. Presidente colocou em apreciação e votação a distribuição da Carga Didática para o segundo 

semestre 2008 que foi aprovada por unanimidade. 3.4 – Solicitação de ajuda financeira para a Profa. 
Luciene Stamato Delazari para pagamento da taxa de inscrição para participar no período de 08 a 10 
de setembro de 2008 na Cidade do Rio de Janeiro no ENANPAD 2008. Colocado em votação foi 

aprovada a liberação do recurso financeiro no valor de R$ 720,00 (Setecentos e vinte reais). 3.5 – O 
Sr. Chefe colocou em votação a solicitação da Profa. Luciene Stamato Delazari da criação de sub 
domínio para o Laboratório de Cartografia. Após ampla discussão á Plenária tomou a decisão de 
realizar a troca do nome sugerido para o sitio pois iria confundir as pessoas na hora de acessa-lo. 

Colocado em votação foi aprovado por unanimidade. 3.6 – Afastamento da Profª Maria Cecília Bonato 
Brandalize no período de 16 a 18/07/2008 para tratar de assuntos particulares. Colocado em votação 

foi aprovado por unanimidade. 3.7 – Afastamento do Prof. Alex Soria Medina nos dias 25 e 26/07/2008 

para Maringá para ministrar aulas. Colocado em votação foi aprovado por unanimidade. 4 – 

ASSSUNTOS GERAIS: O Prof. Paulo César Lopes Krelling em nome do Departamento de Geomática 
como Vice-Chefe fez um convite a todos os professores para participar na elaboração de um livro 
didática  que estão todos convidados e informou ainda que as reuniões são realizadas todas as 4ª 
feiras no horário das 09:30 na sala da Secretaria do Departamento de Geomática. Nada mais 
havendo a tratar, o Sr. Presidente deu por encerrada a presente reunião. Curitiba, 08 de julho de 
2008. 
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