
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ

ATA DE REUNIÃO
Ata da 165º Reunião da Camara Departamental de Geomática

Aos dezenove dias de dezembro de dois mil e vinte, às dez horas e vinte minutos, reuniram-se,
após cancelamento de Reunião Ordinária Departamental, em Assembleia Geral o Corpo Docente
do Departamento de Geomática, sob a presidência do Senhor Profº Hideo Araki. Estiveram
presentes os professores: Tiago Lima Rodrigues (Representante da classe A - professor Auxiliar),
Wander da Cruz (Representante da classe C - professor Adjunto), Érica Santos Matos Baluta
(Representante do curso de Engenharia Cartográfica e de Agrimensura), Silvana Camboim
(Representante do curso de pós-graduação em Ciências Geodésicas) e Alex Soria Medina
(Representante da Chefia Departamental). Além dos professores Caio dos Anjos Paiva, Daniel
Arana, Pedro Luís Faggion, Regiane Dalazoana e Rodrigo de Campos Macedo.

1 DELIBERAÇÕES: 1.1 Processo nº 000740/2020-20. 2ª Avaliação de Estágio Probatório do
Caio dos Anjos Paiva. A comissão avaliadora do estágio probatório aprovou o profº Caio dos
Anjos Paiva com nota máxima (cem pontos). Colocado em votação foi aprovado por
unanimidade; 1.2 Processo nº 000745/2020-52. 2ª Avaliação de Estágio Probatório do Rodrigo
de Campos Macedo. A comissão avaliadora do estágio probatório aprovou o profº Rodrigo de
Campos Macedo com nota máxima (cem pontos). Colocado em votação foi aprovado por
unanimidade; 1.3 Processo nº 017743/2020-01. Projeto de pesquisa de título “Otimização do
monitoramento de estruturas por métodos geodésicos” - sob coordenação do profº Paulo Sérgio
de Oliveira Junior. O Relator profº Alex Soria Medina foi de parecer favorável, sendo ressaltado
apenas que o coordenador observasse algumas sugestões constantes no Despacho 50 do
supracitado processo. Colocado em votação, o projeto de pesquisa foi aprovado por
unanimidade; 1.4 Processo nº 016339/2020-10. Projeto de extensão de título “Análise dos
padrões de marcha na reabilitação de pessoas com deficiências de locomoção” - sob
coordenação do profº Álvaro Muriel Lima Machado e vice-coordenação do profº Alex Soria
Medina. O Relator profº Wander da Cruz foi de parecer favorável e elogiou a iniciativa de montar
um projeto de extensão, ressaltou, ainda, que  no Memorando 27 do supracitado processo,
existiam algumas sugestões que no futuro poderiam ser adequações exigidas, contudo isso não
impediria que o projeto fosse colocado no sistema. Colocado em votação, o projeto de extensão
foi aprovado por unanimidade; 1.5 Relatório do Monitoramento das barragens das UHE de
Salto Caxias e Mauá – professores Pedro Luís Faggion e Wander da Cruz. Os professores
Pedro Luís Faggion e Wander da Cruz apresentaram o relatório do monitoramento geodésico
realizado na UHE Salto Caxias e UHE Mauá. Informaram também que, com os recursos deste
projeto, foi adquirido um ar-condicionado de 22.000 BTU no valor de R$1.960,00 e para o
Laboratório de Geodésia Aplicada à Engenharia. Coube salientar que o custo de instalação deste
equipamento também seria custeado com recursos deste projeto. Colocado em votação foi
aprovado por unanimidade; 1.6 Criação do Curso de Especialização em Geotecnologias –
sob coordenação do profº Pedro Luís Faggion. Este expôs que o DGEOM propôs o curso de
especialização com 460 horas e não teve público suficiente para abrir uma turma. Em função
disso, foi proposto um novo curso reestruturado e programado para uma carga horária de 360
horas, diminuindo o valor de R$12.720,00 para R$8.800,00. Como tratou-se de uma nova
proposta, seria necessária a apreciação no Departamento, Setor de Ciências da Terra, PRPPG e
PROPLAN, não sendo mais necessário passar pelo CEPE. Portanto, de acordo com o Art. 20
da Resolução 41/17-COPLAD, bem como a Minuta do Termo Convênio; o  Plano de Trabalho
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(valores do ressarcimento UFPR e os custos operacionais da Fundação de Apoio); Equipe
Técnica e respectivos PITs Composta pelos Servidores Ativos Pedro Luís Faggion, Alex Soria
Medina, Alvaro Muriel Lima Machado, Alzir Felippe Buffara Antunes, Érica Santos Matos, Henrique
Firkowski, Luís Augusto Koenig Veiga, Mariney Nunes dos Santos, Paulo Sergio de Oliveira
Junior, Regiane Dalazoana e Wander da Cruz e o Quadro de identificação de externo composta
pelo Senhor Ezequiel Corato, estando de acordo e considerando os aspectos da composição e
compatibilidade de valores das bolsas e carga horária dedicado ao projeto; a Ficha Cadastral do
Coordenador; o Termo de Responsabilidade do Coordenador; a Ficha Cadastral do Fiscal e o
Termo de Responsabilidade do Fiscal. Aprovando a sua relevância para a UFPR e a justificativa
para celebração deste acordo com a fundação de apoio; foi colocada em votação e foi aprovada
a criação do Curso de Especialização em Geotecnologias por unanimidade. 2 ASSUNTOS
GERAIS: 2.1 O profº Hideo Araki ressaltou a importância que os professores conversem e
adequem as Fichas 2 que são ofertadas para o mesmo curso, a fim de que na próxima reunião
departamental haja apenas a homologação dos programas das disciplinas; 2.2 O profº Hideo
Araki informou que em breve poderia ser publicado o edital de FDA, por isso orientou que aqueles
que tiverem interesse ficassem atentos; 2.3 Foi lido o e-mail que a profª Luciene Delazari enviou a
respeito de as orientações em relação ao trâmite para aprovação de projetos de pesquisa
na UFPR estarem disponíveis no site do Setor de Ciências da Terra - lembrando que todos os
docentes deveriam seguir as instruções, pois a plataforma Thales/Banpesq deixou de existir; 2.4 A
profª Érica Baluta, como coordenadora do Curso de Engenharia Cartográfica e de Agrimensura,
ressaltou o fato de que os docentes precisam preencher a planilha e enviar os documentos
comprobatórios, devido ao Processo de Renovação de Reconhecimento do curso de Engenharia
Cartográfica e Agrimensura pelo MEC – Etapa: DOCUMENTAÇÃO DOS DOCENTES. Diante
disso, o profº Hideo Araki informou que a Geologia também solicitou e que outros cursos também
poderiam vir a pedir, portanto solicitou que todos colaborassem com o processo; 2.5 A profª
Silvana Camboim informou que o Colóquio de Ciências Geodésicas foi adiado para
novembro devido ao COVID-19.

Nada mais havendo a tratar, o Senhor presidente agradeceu a presença dos que estiveram
presentes e deu por encerrada a convocação. da qual eu, Juliany H. G. Pinto, lavrei a presente Ata
que será assinada pela Chefia Departamental.

 

Hideo Araki

Presidente

 

Documento assinado eletronicamente por HIDEO ARAKI, CHEFE DE DEPARTAMENTO
(DEPARTAMENTO DE GEOMATICA), em 20/03/2020, às 12:43, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida aqui informando o código verificador 2584592 e
o código CRC D8497B95.
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http://www.terra.ufpr.br/portal/comite-setorial-de-pesquisa/
https://sei.ufpr.br/sei/web/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
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