
ATA DA 34ª REUNIÃO DO CONSELHO SETORIAL DO SETOR DE CIÊNCIAS DA 1 

TERRA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ. 2 

Aos quatorze dias do mês de março de dois mil e três, às oito horas e trinta minutos, 3 

na Sala PI 13, reuniu-se o Conselho Setorial do Setor de Ciências da Terra, sob a 4 

Presidência do Professor Silvio Rogério Correia de Freitas, Diretor do Setor de 5 

Ciências da Terra. Presentes os Conselheiros: Professor Elvo Fassbinder, Vice-Diretor 6 

do Setor, Professor Paulo César Lopes Krelling, Professor Pedro Luis Faggion, 7 

Professor Sylvio Fausto Gil Filho, Professor Omar Ferreira Lopes, Professor Eduardo 8 

Marone, Professor Nelson Takumi Yoneda, Professor Luis Augusto Koenig Veiga, 9 

Professor Edson Aparecido Mitishita, Professora Olga Lucia Castreghini de Freitas 10 

Firkowski, Professora Márcia Cristina Lopes Quintas, Professor Sidnei Pires 11 

Rostirolla, Professora Ana Maria Muratori, Professor Luis Lopes Diniz Filho, Professor 12 

Francisco de Assis Mendonça e Professor Arnaldo Eugênio Ricobon. O Conselheiro 13 

Professor Sidnei Pires Rostirolla justificou a sua ausência na reunião nº 33. Havendo 14 

número legal de Representantes o Senhor Presidente declarou aberta a sessão, e em 15 

seguida colocou em votação a Ata da reunião anterior, a qual foi aprovada sem 16 

ressalvas. Prosseguindo, apresentou aos presentes a nova Secretária do Setor de 17 

Ciências da Terra, Jussara Macedo Ramiro de Assis, e o novo chefe da seção 18 

financeira do Setor, José Ladislau Novinski. COMUNICAÇÕES: 1) O senhor 19 

Presidente, deu ciência à Plenária a respeito do orçamento para o a no de 2003, para 20 

este Setor (2º duodécimo). Esclareceu que o rateio total do Setor ficou em R$ 21 

70.051,00 (setenta mil e cinqüenta e um reais), e que a distribuição interna foi feita 22 

da seguinte forma, já que R$ 2.196,00 (dois mil, cento e noventa e seis reais serão 23 

para pagamento de leasing da fotocopiadora: Direção (20,00%) R$ 1.131,00 (um mil, 24 

cento e trinta e um reais) - duodécimo e R$ 13.572,00 (treze mil, quinhentos e 25 

setenta e dois reais) - anual. Departamento de Geomática (22,70%) R$ 1.284,00 (um 26 

mil, duzentos e oitenta e quatro reais) - duodécimo e R$ 15.408,00 (quinze mil, 27 

quatrocentos e oito reais) - anual. Departamento de Geologia (27,15%) R$ 1.535,00 28 

(um mil, quinhentos e trinta e cinco reais) - duodécimo e R$ 18.420,00 (dezoito mil, 29 

quatrocentos e vinte reais) - anual. Departamento de Geografia (24,00%) R$ 30 

1.357,00 (um mil, trezentos e cinqüenta e sete reais) - duodécimo e R$ 16.284,00 31 

(dezesseis mil, duzentos e oitenta e quatro reais) - anual. Centro de Estudos do Mar 32 

(6,15%) R$ 348,00 (trezentos e quarenta e oito reais) - duodécimo e R$ 4.176,00 33 

(quatro mil, cento e setenta e seis reais) - anual; totalizando R$ 5.655,00 (cinco mil, 34 

seiscentos e cinqüenta e cinco reais (duodécimo) e R$ 67.860,00 (sessenta e sete mil, 35 

oitocentos e sessenta reais (anual). Ainda com referência aos recursos, o senhor 36 

Presidente lembra que, o Setor não possuindo mais verba de distribuição, deixará de 37 



atender as solicitações isoladas.  2) Aulas de Campo: Assunto transferido para o final 38 

desta reunião. 3) Comissão de Sindicância: O Presidente do Conselho Setorial, 39 

Professor Silvio Rogério C. de Freitas, fez leitura do parecer conclusivo apresentado 40 

pela Comissão de Sindicância que apurou furto de equipamentos ocorrido no Centro de 41 

Estudos do Mar (Processo nº 30451/02-10). Esclareceu que a comissão apenas pode 42 

concluir a respeito da falta de segurança naquelas instalações. Informou que reuniões 43 

com a Reitoria naquele Centro definiram ações para o aumento da segurança daquela 44 

sede. 4) Câmara de Graduação: O representante da Câmara de Graduação, Professor 45 

Luis Augusto Koenig Veiga falou brevemente a respeito do PROVAR (Programa de 46 

Ocupação de Vagas Remanescentes). Disse da pequena procura e que as inscrições 47 

estão encerradas. Das dezesseis vagas ofertadas aos cursos deste Setor, apenas 48 

cinco deverão ser ocupadas. 5) Câmara de Pós-Graduação: A representante da Câmara 49 

de Pós-Graduação, professora Olga Lúcia Firkowski comunicou que estão sendo 50 

estabelecidos novos critérios para distribuição de recursos para as bolsas de pós-51 

graduação. 6) Câmara de Extensão: O representante da Câmara de Extensão, 52 

professor Paulo César Krelling comentou que até a presente data, o Setor não 53 

apresentou nenhuma proposta para Cursos ou Projetos de Extensão. Informou que a 54 

página, na internet, da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura (PROEC) está sendo 55 

facilitada no que se refere à extensão universitária. Padronizada nacionalmente, a 56 

página oferece todos os formulários necessários para viabilização de projetos e 57 

cursos de extensão. 7) Câmara de Pesquisa: A representante da Câmara de Pesquisa, 58 

professora Márcia Cristina Quintas comentou sobre as reuniões semanais juntamente 59 

com o professor Paulo de Tarso. Falou sobre as novas diretrizes para obtenção de 60 

recursos para as pesquisas e sobre o preenchimento dos formulários da CAPES. 61 

Informou que os trabalhos serão divulgados pela Imprensa e também sobre a 62 

disponibilidade de recursos para passagens. Lembrou que se devem ser esgotadas 63 

todas as alternativas (CAPES, CNPq, etc.) para posteriormente requerer auxílio junto 64 

ao FDA (Fundo de Desenvolvimento Acadêmico) da UFPR. Presente a esta reunião, a 65 

senhora Jurema Candido de Lara solicita a palavra para comunicar sobre o seu pedido 66 

de desligamento da bolsa “sênior”. Agradeceu a todos pela colaboração e amizade 67 

durante os quatro anos em que esteve na secretaria do Setor de Ciências da Terra. 68 

Aproveitando, os professores Arnaldo Eugênio Ricobom, Omar Ferreira Lopes, Ana 69 

Maria Muratori, Pedro Luis Faggion fazem um agradecimento especial pelos feitos aos 70 

cursos do Setor de Ciências da Terra, bem como pela sua passagem marcada por 71 

extrema simpatia, amizade e solidariedade. Também o professor Silvio Correia de 72 

Freitas salientou quanto a extrema dedicação da servidora ao trabalho junto ao Setor. 73 

Pauta: Professor Paulo Krelling solicita inversão de pauta em função de compromisso 74 



didático. Aprovada a solicitação, o referido professor relata o próprio parecer com 75 

relação à Sindicância que apurou fatos ocorridos no espaço setorial, constantes do 76 

processo nº 50569/02-74, conforme segue: “- o CEGEP, como promotor do evento em 77 

24 de outubro de 2002 que culminou com a depredação do bem público, seja 78 

responsabilizado por tais fatos (uma vez que a autoria do ilícito não foi identificada 79 

por meio dos trabalhos da comissão); - sejam aplicadas as penalidades previstas no 80 

artigo 189 da resolução 030/99-COUN; - observando-se o parágrafo 2º que trata dos 81 

agravantes decorrentes de reincidências, ou seja, aberto processo disciplinar de 82 

acordo com o artigo 193 da resolução 030/99-COUN; - a área utilizada pelo CEGEP 83 

para tais atividades (“porão”) tenha sua utilização reavaliada pelo Conselho Setorial; - 84 

a área abriga a sede do CEGEP seja revertida imediatamente ao Setor de Ciências da 85 

Terra para atividades setoriais e que sejam desenvolvidos estudos para alocar a sede 86 

do CEGEP em outro espaço da Universidade. Foi dito pelos membros deste Conselho, 87 

sobre a importância da Direção em tomar uma atitude mais séria a respeito, até 88 

mesmo a punição dos envolvidos, afinal a ocorrência é reincidente. O espaço está 89 

sendo utilizado indevidamente, além do que nota-se que as bibliotecas estão sempre 90 

vazias e os Centros Acadêmicos lotados. Argumentou-se também sobre a importância 91 

de se repensar sobre o que são na verdade e para o que servem os Centros 92 

Acadêmicos. Sugeriu-se inclusive a criação de uma empresa Junior, ou mesmo, um 93 

centro de convivência como tentativa de compor uma nova solução. O Conselheiro 94 

professor Omar disse acreditar que a alternativa de transferir o Centro Acadêmico 95 

para um outro local é válida. Mencionou que a chefia do departamento de Geologia foi 96 

responsabilizada por acontecimentos desta natureza, porém em momento algum deixou 97 

de reunir-se com os envolvidos na tentativa de minimizar estes problemas. Citou 98 

também jamais concordar em fechar totalmente o Centro Acadêmico. O Vice-Diretor, 99 

com a palavra esclareceu que desde o início desta gestão há um trabalho do Setor no 100 

sentido de resolver esta questão. A alternativa de construir uma nova sede para os 101 

alunos está sendo viabilizada com o estabelecimento de parceria com a Direção do 102 

Setor de Tecnologia, porém há também o problema da localização para esta 103 

construção.  Informou que contatos semanais estão sendo feitos com aquele Setor, 104 

mesmo assim ainda não há um definição para o início das obras. Diante das discussões, 105 

alguns membros sugeriram que o relato do Conselheiro Paulo Krelling fosse ampliado 106 

com histórico detalhado, relatando o que aconteceu de fato. Posto em votação o 107 

Conselho decidiu pela manutenção do parecer do relator, com uma abstenção. 108 

Deliberações: 1) Sendo favorável ao relato do professor Paulo Krelling, o Conselho 109 

APROVA por unanimidade a Proposta do Termo de Cooperação entre a Universidade 110 

Federal do Paraná e a Prefeitura de Agudos do Sul (Processo nº 3420/03-96); 2) 111 



Indicação de representantes do Setor de Ciências da Terra na MINEROPAR: 112 

APROVADA a indicação, por parte do Departamento de Geologia, dos nomes dos 113 

professores ANDRÉ VIRMOND LIMA BITTENCOURT, ANTONIO CARLOS 114 

GONDIM DE ANDRADE E SILVA e ELEONORA MARIA GOUVEA VASCONCELLOS, 115 

para comporem lista tríplice para o cargo de membro do Conselho de Administração da 116 

MINEROPAR. 3) Alocação de sala do Curso de Pós-Graduação em Geografia: O 117 

Conselheiro professor Sidney Pires Rostirolla fez leitura de seu próprio relato com 118 

referência ao assunto em pauta, conforme segue: “...a reivindicação de sala é exclusiva 119 

e justa, por tratar-se de necessidade do curso de mestrado em Geografia, de forma a 120 

proporcionar condições adequadas para o funcionamento do curso e sua avaliação 121 

perante a CAPES. A decisão, portanto, deve ser tomada em caráter definitivo, e não 122 

somente para este próximo semestre. O espaço a ser destinado ao Curso de Mestrado 123 

em Geografia deve ser proporcionado pelo Setor de Ciências da Terra, dentro das 124 

condições globais de espaço físico disponível, havendo possibilidade inclusive de 125 

interceder junto a outros Setores que possam ceder salas do Centro Politécnico que 126 

atualmente apresentam uso aquém da demanda”. Considerando o detalhamento sobre a 127 

deficiência de espaço físico apresentado pela Conselheira professora Olga Firkowski, 128 

fica APROVADO o parecer e, atendendo a indicação do professor Silvio, Diretor do 129 

Setor, aprovada pelo Conselho Setorial com uma abstenção, fica designada a sala 130 

PH05 para o Curso de Pós-Graduação em Geografia,. 4) Conforme o parecer da 131 

relatora Professora Doutora Olga Lúcia Firkowski, o Conselho Setorial APROVOU por 132 

unanimidade a Proposta de criação do Curso de Especialização em Geotecnologias 133 

(Processo nº 1902/03-66). 5) APROVADA por unanimidade a solicitação de renovação 134 

do Termo de Cooperação UFPR (CEM) – TECPAR (Processo nº 47406/97-01). 6) 135 

APROVADOS por unanimidade os afastamentos dos seguintes professores: RODOLFO 136 

JOSÉ ÂNGULO (Processo nº 5827/03-94), para Clearwater Beach, Flórida – Estados 137 

Unidos, no período de 17 a 30 de maio de 2003; JULIO CÉSAR SUZUKI (Processo nº 138 

1286/03-34), para Mérida – México, no período de 21 a 24 de abril de 2003; 139 

CHISATO OKA FIORI (Processo nº 1465/03-53), para Mérida – México, no período 140 

de 20 a 25 de abril de 2003. 7) APROVADO por unanimidade o Resultado da Avaliação 141 

Final – Estágio Probatório (Processo nº 35853/02-01), do professor Francisco de 142 

Assis Mendonça, do Departamento de Geografia, apresentado pela comissão formada 143 

pelos professores Inês M. D. Oliveira, Sony Cortese Caneparo e Dalberto Dias da 144 

Costa, que atribuiu ao referido servidor nota máxima em todos os quesitos. 8) Aulas 145 

de Campo: O Conselheiro professor Elvo Fassbinder (Vice-Diretor do Setor), repassou 146 

aos presentes, ofício número 047/03, encaminhando a minuta da Resolução do 147 

Conselho Setorial que determina procedimentos gerais a serem adotados para 148 



realização das aulas de campo, e solicitou que as sugestões de modificações de artigos 149 

sejam encaminhadas à Direção do Setor, via chefia departamental, até dia 07 de abril 150 

do corrente ano. Homologações: 1) Após argumentos apresentados pelo Conselheiro 151 

professor Pedro Luis Faggion, foi APROVADA por unanimidade a concessão do título 152 

de “Professor Emérito” ao professor Günther Seeber. 2) APROVADA por unanimidade 153 

a solicitação por parte da Coordenação do Curso de Geografia, de criação das 154 

seguintes disciplinas optativas para aquele curso de graduação, com validade a partir 155 

do 2º semestre de 2003: Ecologia Urbana, Geografia da Paisagem e Geografia Escolar 156 

no Brasil. 3) APROVADAS por unanimidade as seguintes solicitações dos professores 157 

para afastamento, que seguiram em “ad referendum” do Conselho: ANA MARIA 158 

MURATORI e SONY CORTESE CANEPARO, no período de 14 de fevereiro a 02 de 159 

março de 2003, para Santiago de Compostela/Espanha; LUIS AUGUSTO KOENIG 160 

VEIGA e CLAUDIA PEREIRA KRUEGER, no período de 16 de fevereiro a 10 de março 161 

de 2003, para Karlsrhue/Alemanha; MARCO AURÉLIO T. DA SILVEIRA, no período 162 

de 20 a 26 de abril de 2003, para Mérida/México. Nada mais havendo a tratar, foi 163 

encerrada a reunião da qual eu, Jussara Macedo Ramiro de Assis, Secretária do Setor 164 

de Ciências da Terra, lavrei a presente ata.  165 


