
ATA DA 112ª REUNIÃO DO CONSELHO SETORIAL DO SETOR DE CIÊNCIAS 

DA TERRA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ, REALIZADA EM 14 DE 

FEVEREIRO DE 2011. 

Aos quatorze dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e onze, às quatorze 1 
horas e trinta minutos, na sala do Conselho Setorial (nº 13) do Setor de Ciências 2 
da Terra, reuniu-se o Conselho Setorial, sob a Presidência do Diretor do Setor 3 
de Ciências da Terra, Professor Doutor Donizeti Antonio Giusti. Estiveram 4 
presentes os professores Pedro Luiz Faggion, Vice-diretor do Setor, Tony 5 
Vinícius Moreira Sampaio, Adilar Antonio Cigolini, Érica Alves G. Vidal, José 6 
Guilherme Bersano Filho, César de Castro Martins, Juciara Carvalho Leite, Carlos 7 
Eduardo de Mesquita Barros, Luis Augusto Koenig Veiga, Maria Aparecida 8 
Zanetti, o representante dos alunos do Curso de Geografia – Thiago Luiz 9 
Cachatori e a representante dos alunos do Curso de Geologia – Marcela Chinen 10 
Machado. COMUNICADOS: O Senhor Presidente: 1) comunicou aos presentes 11 
que haverá no próximo dia 22, o “Seminário de Integração dos Servidores 12 
Técnicos do SCTerra”, a ser realizado no Centro de Estudos do Mar. Solicitou a 13 
colaboração dos Chefes das unidades no sentido da liberação dos respectivos 14 
Servidores para participação; 2) solicitou a indicação pelo Departamento de 15 
Geomática, de membro suplente para o Comitê Setorial de Pesquisa; 3) comunicou 16 
que o Setor recebeu como doação, três lousas eletrônicas a serem utilizadas nos 17 
cursos de graduação. Informou que uma das lousas está sendo destinada ao 18 
Centro de Estudos do Mar para os cursos de Oceanografia e Tecnólogo em 19 
Aquicultura. As demais, bem como a que será adquirida pelo Setor, serão 20 
distribuídas entre os cursos de Engenharia Cartográfica, Geografia e Geologia; 21 
4) comunicou que a chefe da Biblioteca de Ciência e Tecnologia se colocou à 22 
disposição para, durante a recepção aos calouros, orientar os alunos quanto ao 23 
funcionamento da biblioteca; 5) solicitou aos chefes e coordenadores maior 24 
atenção no momento em que forem registrar seus períodos de férias, procurando 25 
conciliar o período com seu suplente e secretário, de modo que sempre haja 26 
alguém para responder pela unidade; 6) informou que todas as salas de aula do 27 
bloco didático/administrativo do Setor estão equipadas com multimídia, e 28 
solicitou atenção no sentido de mantê-las chaveadas quando não utilizadas; 7) 29 
informou que desde julho de 2010, está permitida a reposição imediata, através 30 
de Concurso Público, de servidores técnicos que forem aposentados ou 31 
exonerados, e que a Direção Setorial tem autonomia para redistribuir esse novo 32 
servidor dentro do quadro do Setor e de suas Unidades, de acordo com as 33 
necessidades prementes; 8) comunicou que em março será divulgado o novo “site” 34 
da Universidade, e que o “SIE” – Sistema de Informações para o Ensino, também 35 



sofrerá modificações; 9) e por último, conforme recomendação do Magnífico 36 
Reitor, enfatizou a orientação de que toda e qualquer demanda junto a Reitoria, 37 
deve conter preliminarmente a ciência da Direção do Setor. Aprovada a ata da 38 
111ª reunião do Conselho Setorial. DELIBERAÇÕES: 01) Anexo II – 39 
Participação individual em projeto: a) APROVADA por unanimidade a 40 
solicitação do Professor Francisco de Assis Mendonça, do Departamento de 41 
Geografia, de autorização para participação individual no “Curso de Pós-42 
Graduação em Economia e Meio Ambiente”. Valor total da bolsa: R$ 2.400,00 43 
(dois mil e quatrocentos reais). Validade da autorização: de 02 de janeiro a 1º de 44 
julho de 2011; b) APROVADA por unanimidade a solicitação do Professor 45 
Francisco de Assis Mendonça, do Departamento de Geografia, de autorização 46 
para participação individual no “Curso de Especialização em Economia e Meio 47 
Ambiente – anexo para docência”. Valor total da bolsa: R$ 2.720,00 (dois mil e 48 
setecentos e vinte reais). Validade da autorização: 1º de janeiro de 2011 a 30 de 49 
dezembro de 2013; c) APROVADA por unanimidade a solicitação do Professor 50 
Francisco de Assis Mendonça, do Departamento de Geografia, de autorização 51 
para participação individual no “Curso de Especialização em Economia e Meio 52 
Ambiente – anexo para Orientação de Monografia”. Valor total da bolsa: R$ 53 
816,00 (oitocentos e dezesseis reais). Validade da autorização: 1º de janeiro de 54 
2011 a 30 de dezembro de 2013. 02) PROCESSO Nº 23075.046304/2010-25: 55 
Estágio Probatório – DGEOG: APROVADO por unanimidade o resultado da 56 
terceira etapa da Avaliação de Desempenho em Estágio Probatório do Professor 57 
Wolf Dietrich Gustav Johannes Sahr, do Departamento de Geografia, cujo 58 
somatório dos fatores resultou em 100 (cem) pontos. 03) PROCESSO Nº 59 
23075.050894/2010-91: Estágio Probatório – DGEOG: APROVADO por 60 
unanimidade o resultado da primeira etapa da Avaliação de Desempenho em 61 
Estágio Probatório do Professor Fabiano Antonio de Oliveira, do Departamento 62 
de Geografia, cujo somatório dos fatores resultou em 100 (cem) pontos. 04) 63 
Anexo II – Participação individual em projeto: a) APROVADA por unanimidade 64 
a solicitação do Professor Carlos Aurélio Nadal, do Departamento de Geomática, 65 
de autorização para participação individual no “Relatório de Controle Ambiental 66 
das Obras de Derrocamento de Guaira – Hidrovia Rio Paraná” - valor total da 67 
bolsa: R$ 5.000,00 (cinco mil reais) – validade da autorização: de 02 de agosto de 68 
2009 a 30 de setembro de 2011. b) APROVADA por unanimidade a solicitação do 69 
Professor Carlos Aurélio Nadal, do Departamento de Geomática, de autorização 70 
para participação individual no projeto “Adequação do Projeto Básico e Relatório 71 
de Controle Ambiental das Obras de Dragagem do Passo do Jacaré – Rio 72 
Paraguai” – valor total da bolsa: R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) – validade 73 
da autorização: de 01 de fevereiro a 30 de setembro de 2011. 05) PROCESSO 74 



Nº 23075.050870/2010-31: Estágio Probatório – CEM: APROVADO por 75 
unanimidade o resultado da primeira etapa da Avaliação de Desempenho em 76 
Estágio Probatório do Professor Fabiano Bendhack, do Centro de Estudos do 77 
Mar, cujo somatório dos fatores resultou em 97 (noventa e sete) pontos. 06) 78 
PROCESSO Nº 23075.050893/2010-46: Estágio Probatório – CEM: 79 
APROVADO por unanimidade o resultado da primeira etapa da Avaliação de 80 
Desempenho em Estágio Probatório do Professor Luiz Laureno Mafra Junior, do 81 
Centro de Estudos do Mar, cujo somatório dos fatores resultou em 98 (noventa e 82 
oito) pontos. 07) PROCESSO Nº 23075.050659/2010-19: Estágio Probatório 83 
– CEM: APROVADO por unanimidade o resultado da segunda etapa da Avaliação 84 
de Desempenho em Estágio Probatório da Professora Lílian Medeiros de Mello, 85 
do Centro de Estudos do Mar, cujo somatório dos fatores resultou em 100 (cem) 86 
pontos. 08) PROCESSO Nº 23075.055050/2010-36: Estágio Probatório – 87 
CEM: APROVADO por unanimidade o resultado da primeira etapa da Avaliação 88 
de Desempenho em Estágio Probatório do Professor Paulo da Cunha Lana, do 89 
Centro de Estudos do Mar, cujo somatório dos fatores resultou em 100 (cem) 90 
pontos. 09) PROCESSO Nº 23075.063193/2011-01: Recurso impetrado por 91 
aluno formando: Após questionamentos e discussões acerca da solicitação de 92 
“Reconsideração da decisão de reprovação na disciplina Relatório de Graduação 93 
I”, do aluno formando do Curso de Geologia – Fausto Fanin Coutinho Fanine, o 94 
Conselho APROVOU por unanimidade o parecer da relatora da Câmara Setorial 95 
de Graduação, Professora Maria Aparecida Zanetti, conforme segue: “..... 96 
Analisando todos os documentos do presente processo e considerando que: - os 3 97 
(três) professores da disciplina Mapeamento de Graduação, da qual o Professor 98 
Mauro é coordenador, utilizam um minucioso sistema de avaliação e parâmetros 99 
de julgamento; - a planilha de notas lançada pelos três professores da disciplina 100 
avalia 7 (sete) trabalhos, sendo a nota final composta por 21 (vinte e uma) notas 101 
utilizando pesos; - a alteração  das notas realizada pelas duas Bancas de revisão 102 
compostas por outros professores não foi suficiente para que os alunos 103 
atingissem média 5,0 necessária para aprovação na disciplina. Sou de parecer 104 
contrário à solicitação do aluno.”. 10) PROCESSO Nº 23075.063194/2011-47: 105 
Recurso impetrado por aluna formanda: Após questionamentos e discussões 106 
acerca da solicitação de “Reconsideração da decisão de reprovação na disciplina 107 
Relatório de Graduação I”, da aluna formanda do Curso de Geologia – Amanda 108 
Vieira de Mello, o Conselho APROVOU por unanimidade o parecer da relatora da 109 
Câmara Setorial de Graduação, Professora Maria Aparecida Zanetti, conforme 110 
segue: “..... Analisando todos os documentos do presente processo e considerando 111 
que: - os 3 (três) professores da disciplina Mapeamento de Graduação, da qual o 112 
Professor Mauro é coordenador, utilizam um minucioso sistema de avaliação e 113 



parâmetros de julgamento; - a planilha de notas lançada pelos três professores 114 
da disciplina avalia 7 (sete) trabalhos, sendo a nota final composta por 21 (vinte e 115 
uma) notas utilizando pesos; - a alteração  das notas realizada pelas duas Bancas 116 
de revisão compostas por outros professores não foi suficiente para que os 117 
alunos atingissem média 5,0 necessária para aprovação na disciplina. Sou de 118 
parecer contrário à solicitação da aluna.”. 11) Calendário das reuniões do 119 
Conselho Setorial: APROVADO por unanimidade, o calendário das próximas 120 
reuniões ordinárias do Conselho Setorial, conforme segue: Março - dia 11; Abril - 121 
dia 11; Maio - dia 13; Junho – dia 13; Julho – recesso; Agosto – dia 12; Setembro – 122 
dia 12; Outubro – dia 07; Novembro – dia 07 e Dezembro – dia 09; sempre às 123 
quatorze horas”. As reuniões nos meses de maio e outubro serão realizadas no 124 
Centro de Estudos do Mar, em Pontal do Paraná. HOMOLOGAÇÕES: 1) 125 
PROCESSO Nº 23075.056624/2010-93 – Afastamento do país: APROVADO 126 
por unanimidade o encaminhamento da solicitação da Professora Olga Lúcia 127 
Castreghini de Freitas Firkowski, do Departamento de Geografia, de 128 
autorização para afastamento do país no período de 1º a 04 de março de 2011, 129 
para participar de “Reunião Ordinária do Comitê de Desenvolvimento Regional da 130 
AUGM (Associação das Universidades do Grupo Montevideo)”, em Tucumãn – 131 
Argentina. 02) PROCESSO Nº 23075.063439/2011-36 – Afastamento do 132 
país: APROVADO por unanimidade o encaminhamento da solicitação do 133 
Professor Leonardo José Cordeiro Santos, do Departamento de Geografia, de 134 
autorização para afastamento do país no período de 11 a 24 de fevereiro de 2011, 135 
para participar da Conferência “AIG/IAG Regional 2011 – Geomorfologia para os 136 
Direitos Humanos Adaptação a Ambientes Tropicais”. 03) PROCESSO Nº 137 
063442/2011-50 – Afastamento do país: APROVADO por unanimidade o 138 
encaminhamento da solicitação do Professor Fabiano Antonio de Oliveira, do 139 
Departamento de Geografia, de autorização para afastamento do país no período 140 
de 11 a 25 de fevereiro de 2011, para participar da Conferência “AIG/IAG 141 
Regional 2011 – Geomorfologia para os Direitos Humanos Adaptação a Ambientes 142 
Tropicais”. 04) Anexo II – Participação individual em projeto: APROVADO por 143 
unanimidade o encaminhamento da solicitação da Professora Gislene Aparecida 144 
dos Santos, do Departamento de Geografia, de autorização para participação 145 
individual no “Curso de Pós-Graduação em Economia e Meio  146 
Ambiente”. Valor total da bolsa: R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais). 147 
Validade da autorização: 1º de dezembro de 2010 a 1º de junho de 2011. 05) 148 
PROCESSO Nº 23075.047706/2010-47 – Estágio Probatório: APROVADO 149 
por unanimidade o encaminhamento do resultado da segunda etapa da avaliação 150 
de desempenho em estágio probatório do Professor Ubiratã de Assis T. da Silva, 151 
do Centro de Estudos do Mar, cujo somatório dos fatores resultou em 92 152 



(noventa e dois) pontos. 06) PROCESSO Nº 23075.058832/2011-16 – 153 
Afastamento do país: APROVADO por unanimidade o encaminhamento da 154 
solicitação do Professor Maurício Almeida Noernberg, do Centro de Estudos do 155 
Mar, de autorização para afastamento do país no período de 01 de fevereiro a 04 156 
de março de 2011, para participar do “Projeto PROANTAR”, na Antártica. Nada 157 
mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião da qual eu, Jussara Macedo 158 
Ramiro de Assis, Secretária do Setor de Ciências da Terra, lavrei a presente ata.  159 


