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ATA DA NONAGÉSIMA TERCEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DEPARTAMENTAL DO 
DEPARTAMENTO DE GEOMÁTICA, REALIZADA EM 09 DE SETEMBRO DE 2009.  

 
Ás 09:30 horas do dia 09 de setembro de 2009, reuniram-se em Assembléia Geral Ordinária, o Corpo 
Docente do Departamento de Geomática, sob a presidência do Prof. Luis Augusto Koenig Veiga. 
Estiveram presentes os professores: Álvaro Muriel Lima Machado, Luciene Stamato Delazari, Hide 
Araki, Regiane Dalazoana, Maria Cecília Bonato Brandalize, Maria Aparecida Z. Zanetti, Paulo César 
Lopes Krelling, Pedro Luis Faggion, Claudia Robbi Sluter, Alex Soria Medina, Romualdo Wandresen e 
Henrique Firkowski.O Sr. Presidente colocou em apreciação e votação a Ata nº 92ª que foi aprovado 

por unanimidade. 2 - COMUNICAÇÕES: 2.1 – E.mail da Secretária do Setor de Ciências da Terra 

informando sobre os procedimentos de utilização do suprimento de fundos; 2.2 – O Sr. Chefe 
informou a Plenária Departamental  sobre o uso e os horários destinados do Laboratório Setorial de 
SIG nas aulas práticas do segundo semestre de 2009 para as disciplinas do Departamento de 

Geomática; 2.3 – O Sr. Chefe informou aos membros presentes sobre a portaria nº 2458 de 16 de 
julho de 2009 que informa sobre a contratação da Sra. Fabiani das Dores Abati Miranda como 

professora substituta no Departamento de Geomática; 2.4 – O Sr. Chefe lembrou aos membros 
presentes que enviou um e.mail contendo o horário das aulas práticas das disciplinas de Topografia 

para o segundo semestre de 2009 do Laboratório de Topografia; 2.5 – Of. UFPR 012/09-R/Circ 
informando sobre o novo calendário para as atividades acadêmicas do segundo semestre de 2009, 

interrompido em função da epidemia da Gripe A (H1N1); 2.6 – O Sr. Presidente informou a  Plenária 
Departamental sobre o documento enviado a Profª Maria  Luiza Marques Dias coordenadora do Plano 
Diretor  sobre as áreas de limitações de construção em função do Ponto da Rede Brasileira de 

Monitoramento Contínuo localizado no Centro Politécnico; 2.7 – O Sr. Chefe informou aos membros 
presentes sobre o documento enviado a Prefeitura da Cidade Universitária sobre a Manutenção do 

Sistema de drenagem da Estação de Marés Terrestres; 2.8 – Oficio nº 233-Sect solicitando a 
autorização do apoio do professor Raul Friedmann juntamente com (03) três Estações Totais e 
acessórios, para a realização de uma instrução preliminar de uso de estações totais em 

levantamentos topográficos para embasamento do tiro de artilharia nos dias 0, 04 e 05/08/2009; 2.9 – 
Comunicado da CENTRAN (Central de Transportes da UFPR) sobre a solicitação e normas para a 

utilização de veiculo para aulas de campo, etc; 2.10 – Comunicado da Auditoria Interna da UFPR  
sobre o encaminhamento do relatório das atividades desenvolvidas quando da solicitação de 
afastamento para participação em Congressos, Bancas de Teses, Dissertações, etc. no referido 

afastamento devendo ser entregues ao Departamento ao qual pertence; 2.11 -  Solicitação do Museu 

Paranaense sobre o empréstimo de equipamentos; 2.12 – O Sr. Chefe comunicou aos membros 
presentes sobre as novas construções a serem planejadas nos Campus da UFPR que poderão ser 

executadas somente com a autorização do pessoal do Plano Diretor; 2.13 -  O Sr. Chefe comunicou a 
Plenária Departamental sobre  os assuntos  apresentados na última reunião do Setorial que foram os 
Afastamentos do Professores Claudia Robbi Sluter, Maria Cecília Bonato Brandalize e Silvio Rogério 

Correia de Freitas. 3 - HOMOLOGAÇÔES: 3.1 - O Sr. Presidente colocou em apreciação e votação o 
relatório do curso de Extensão intitulado “Aplicações de SIG utilizando ArcGIS”, realizado no período 
de 18 a 21 de março de 2009, sob a Coordenação da Profª Drª Luciene Stamato Delazari. Colocado 

em votação foi aprovado por unanimidade. 3.2 - Afastamento do Prof. Hideo Araki para participar do I 
Colóquio Internacional Educação para a integração Latino Americana no período de 19 a 22/08/09 a 

ser realizado em Foz do Iguaçu. Colocado em votação foi aprovado por unanimidade; 3.3 – 
Afastamento da Profª Maria Aparecida Z. Zanetti nos dias 05 e 06/08/09 para São Paulo. Colocado em 

votação foi aprovado por unanimidade; 3.4 – Afastamento do Prof. Pedro Luis Faggion no período de 
03 a 08/08/09 para resolver problemas particulares. Colocado em votação foi aprovado por 

unanimidade; 3.5 – Afastamento da Profª Luciene Stamato Delazari no período de 01/ 09 para São 
Paulo para participar de Banca de Qualificação e nos dias 02 e 03/09 para o Rio de Janeiro para 

participar de treinamento. Colocado em votação foi aprovado por unanimidade; 3.6 – Afastamento do 
Prof. Hideo Araki no período de 31/08 para Foz do Iguaçu. Colocado em votação foi aprovado por 

unanimidade; 3.7 – Afastamento do Prof. Luiz Danilo Damasceno Ferreira no período de 26 a 
28/08/09 para São José dos Campos para participar de Banca de Tese. Colocado em votação foi 

aprovado por unanimidade; 3.8 – Afastamento do Prof. Luis Augusto Koenig Veiga no dia 19/08/09 
para coletar dados para a disciplina das Historia da Geodésia. Colocado em votação foi aprovado por 

unanimidade. 4 – DELIBERAÇÕES: 4.1 – Solicitação de afastamento do País da Profª Maria Cecília 
Bonato Brandalize, no período de 15/11/2009 a 21/11/2009 para Santiago – Chile para participação na 
24ª Conferência Internacional de Cartografia – ICC2009. O afastamento será com ônus parcial, sendo 
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que as passagens e as diárias serão financiadas pela própria professora. Colocado em votação foi 

aprovado por unanimidade. 4.2 – O Sr. Chefe colocou em discussão a solicitação do Prof. Alex Soria 
Medina de diárias e passagens para participar do Seminário Internacional de Tecnologias Aplicadas à 
Documentação Arquitetônica e das atividades de levantamento de campo e processamento de dados 
Laser Scanner Terrestre, a ser realizado no período de 25 de setembro a 02 de outubro em Salvador 
– BA. O Prof. Luis Augusto Koenig Veiga leu um breve resumo do levantamento do departamento dos 
últimos três anos sobre as diárias destinadas aos professores.  Lembrou ainda que o departamento 
tem praxe de oferecer duas diárias e meia aos professores que vão participar de simpósio, e que o 
departamento não pode arcar com diárias e passagens. Após ampla discussão a Plenária decidiu por 
proporcionar ao Prof. Alex 5,5 (cinco diárias e meia). Colocado em votação foi aprovado por 

unanimidade. 4.3 - O Sr. Presidente colocou em apreciação a solicitação de afastamento parcial do 
Prof. Hideo Araki, para a participação em atividades relacionadas a implantação da Universidade de 
Integração da América Latina – UNILA, no período de julho a dezembro do corrente ano. A Profª 
Claudia Robbi fez uso da palavra e comentou que o Departamento de Geomática está atualmente 
com o número grande de professores na administração da UFPR. Lembrou ainda que o Curso de 
Pós-Graduação em Ciências Geodésicas e o Departamento de Geomática sempre foram muito 
integrados. Comentou ainda que assumiu a Coordenação do Pós-Graduação em virtude de colegas 
professores   assumirem cargos na administração da UFPR. Em seguida o Sr. Chefe colocou em 

votação e apreciação a referida solicitação do Prof. Hideo Araki que foi aprovado por unanimidade. 4.4 

- O Sr. Presidente colocou em apreciação a indicação de dois professores um titular e um suplente 
para participarem como conselheiros junto a Associação dos Professores da Universidade Federal do 
Paraná – APUFPR. Após amplo debate foram indicados os professores: Pedro Luis Faggion – Titular 
e Luiz Danilo Damasceno Ferreira – Suplente. Colocados em votação foram aprovados por 

unanimidade. 4.5 – Afastamento do Prof. Pedro Luis Faggion para participar de Banca de Concurso 
público em Viçosa no período de 22 a 26/09/09. Colocado em votação foi aprovado por unanimidade. 

4.6 – Afastamento do Prof. Pedro Luis Faggion no período de 09 a 12/09/09 para participar da reunião 
de especialistas da modalidade de Agrimensura no CONFEA em Brasília. Colocado em votação foi 

aprovado por unanimidade; 4.7 – Solicitação da Profª Claudia Robbi Sluter de auxilio passagens e 
diárias para participar do 24 Congresso Internacional de Cartografia, promovido pela Associação 
Cartográfica Internacional, nos dias 15 e 21/11/2009, em Santiago – Chile. O Sr. Presidente lembrou a 
Plenária que o Departamento não pode custear o total de dias do Congresso pois o valor das diárias é 
inviável. A Plenária Departamental decidiu em liberar a Profª Claudia Robbi Sluter uma ajuda no valor 
de 3,5 (três diárias e meia). Colocado em votação foi aprovado por unanimidade. Nada mais havendo 
a tratar, o Sr. Presidente deu por encerrada a presente reunião, pelo que eu Ana Marileia Rodacki, 
lavrei a presente Ata que após aprovada será assinada por mim e pelo Sr. Presidente. Curitiba, 09 de 
setembro de 2009. 
 
 
 

 

Presidente      Secretária 


