
ATA DA 38ª REUNIÃO DO CONSELHO SETORIAL DO SETOR DE CIÊNCIAS DA 1 

TERRA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ. 2 

Aos sete dias do mês de julho de dois mil e três, às dez horas e quarenta e cinco 3 

minutos, na Sala de reuniões do Departamento de Geomática, reuniu-se o Conselho 4 

Setorial do Setor de Ciências da Terra, sob a Presidência do Professor Elvo 5 

Fassbinder, Vice-Diretor do Setor de Ciências da Terra. Presentes os Conselheiros: 6 

Professor Sidney Pires Rostirolla, Professor Paulo César Krelling, Professora Chisato 7 

Oka Fiori, Professor André Virmond Lima Bittencourt, Professor Pedro Luis Faggion, 8 

Professor Luis Augusto Koenig Veiga, Professor Edson Aparecido Mitishita, Professora 9 

Olga Lucia Castreghini de Freitas Firkowski, a representante discente do Curso de 10 

Geologia, Alice Bonatto de Castro, e, no início da presente reunião, o Chefe da Seção 11 

Financeira do Setor de Ciências da Terra, José Ladislau Novinski. Havendo número 12 

legal de representantes o Senhor Presidente declarou aberta a sessão, e em seguida 13 

colocou em votação a Ata da reunião anterior, a qual foi aprovada sem ressalvas. 14 

Justificada a ausência do conselheiro Sidney Pires Rostirolla na reunião anterior, 15 

realizada em nove de junho de 2003, do Conselho Setorial. Prosseguindo, colocou em 16 

votação a inclusão de um assunto “extrapauta” para esta reunião. APROVADO por 17 

unanimidade. COMUNICAÇÕES: O senhor presidente fez as seguintes comunicações: 18 

O Professor André Bittencourt assume a chefia do Departamento de Geologia, a 19 

professora Ana Maria Muratori reassume a Coordenação do Curso de Graduação em 20 

Geografia e a professora Chisato Oka Fiori assume a chefia do Departamento de 21 

Geografia, como decanos, até publicação dos resultados das eleições em Diário Oficial 22 

da União. O professor Rubens José Nadalin reassume a Coordenação do Curso de 23 

Graduação em Geologia, como decano, por não ter havido candidato inscrito para as 24 

eleições para a aquela Coordenação. Conforme orientação, como o referido 25 

coordenador já foi “reconduzido” para aquela função, serão reabertos novos editais de 26 

convocação para eleições até que haja inscrição de candidatos e novo processo 27 

eleitoral seja deflagrado. Esclareceu sobre a Universidade do Litoral (projetos, 28 

contratação de docentes, cursos, etc.) e também sobre os Concursos que serão 29 

realizados na UFPR para docentes e técnico-administrativos. HOMOLOGAÇÕES: 01) 30 

APROVADO por unanimidade o Edital 05/SCT, que trata das eleições para os cargos 31 

de Chefe e Suplente do Departamento de Geografia. 2) Proc. 7123/03-92: 32 

APROVADO por unanimidade o resultado da primeira avaliação em estágio probatório 33 

do professor LEONARDO JOSÉ CORDEIRO SANTOS do Departamento de Geografia. 34 

Este resultado foi encaminhados à PRHAE em “ad referendum” do Conselho devido a 35 

exigüidade dos prazos. 3) Proc. 7134/03-17: APROVADO por unanimidade o 36 

resultado da primeira avaliação em estágio probatório da professora MARIA MONICA 37 



ARROYO do Departamento de Geografia. Este resultado foi encaminhados à PRHAE 1 

em “ad referendum” do Conselho devido a exigüidade dos prazos. 4) Proc. 7155/03-2 

89: APROVADO por unanimidade o resultado da primeira avaliação em estágio 3 

probatório do professor JOÃO CARLOS NUCCI, do Departamento de Geografia. Este 4 

resultado foi encaminhados à PRHAE em “ad referendum” do Conselho devido a 5 

exigüidade dos prazos. 5) Proc. 12045/03-20: APROVADO o resultado do teste 6 

seletivo para professor substituto, Departamento de Geologia, área de conhecimento: 7 

“Mineralogia”, matéria específica: Mineralogia e Petrologia, que aprovou a candidata 8 

SANDRA BOEIRA GUIMARÃES m primeiro lugar com média geral 8,66 (oito vírgula 9 

sessenta e seis). Este resultado foi encaminhado à PRHAE em “ad referendum” do 10 

Conselho devido a exigüidade dos prazos. 6) Proc. 29599/03-66: APROVADO por 11 

unanimidade a solicitação de afastamento do país, por quinze dias (de 18/07 a 02/08) 12 

do professor DONIZETTI ANTONIO GIUSTI, para “Visita de Aperfeiçoamento no 13 

Treinamento de Futuros Professores de Ciências Ambientais do Ensino Médio do 14 

Paraná”, na Universidade de Carolina do Norte – Estados Unidos. Os encargos didáticos 15 

ficarão sob responsabilidade do professor Antonio Carlos Gondin. 7) APROVADO por 16 

unanimidade, o convênio acadêmico (sem ônus para a UFPR) entre o Centro de Estudos 17 

do Mar e a Universitat de les Illes Balears – Espanha, para execução do projeto 18 

conjunto de pesquisa sobre Maricultura de Mar Aberto em Habitats Artificiais  na 19 

Plataforma Continental do Estado do Paraná. 8) Proc. 30456/03-05: APROVADO por 20 

unanimidade, o resultado da eleição para Chefia e Suplência do Departamento de 21 

Geografia, a qual proclamou eleitos os professores CHISATO OKA FIORI, como 22 

Chefe e LEONARDO JOSÉ CORDEIRO SANTOS, como Suplente. 9) Proc. 23 

30467/03-22: APROVADO por unanimidade, o resultado da eleição para Coordenação 24 

e Vice-Coordenação do Curso de Graduação em Geografia, a qual proclamou eleitos os 25 

professores ARNALDO EUGENIO RICOBOM como Coordenador e JOÃO CARLOS 26 

NUCCI, como Vice-Coordenador. 10) Proc. 14381/02-17: APROVADA por 27 

unanimidade as seguintes disciplinas a serem ofertadas ao Curso de Doutorado em 28 

Meio Ambiente e Desenvolvimento: GB 703 –Zoneamento Ambiental e Ordenamento 29 

Territorial; GB 704 – Sensoriamento Remoto e Sistemas de Informações Geográficas; 30 

GB 709 – Industrialização e Ambiente; GC 769 – Avaliação e Análise de Impactos 31 

Ambientais. A aprovação seguiu em “ad referendum” do Conselho devido a exigüidade 32 

dos prazos. DELIBERAÇÕES: 01) PROCESSO Nº 25575/03-56: APROVADO por 33 

unanimidade o Projeto “Acordo de Cooperação Internacional para obtenção do Título 34 

de Mestre em Sistemas Informativos Territoriais e Geoprocessamento, junto ao 35 

Centro de Geotecnologias da Universidade de Siena, Itália”, sob Coordenação do 36 

professor Alberto Pio Fiori, do Departamento de Geologia. 02) PROCESSO Nº 37 



28060/03-62: APROVADA por unanimidade a criação, da disciplina Cartografia 1 

Topográfica e Temática, pelo Departamento de Geomática, para o Curso de 2 

Geografia, em nível de Pós-Graduação. 03) PROCESSO Nº 30546/03-05: 3 

APROVADO por unanimidade o resultado da eleição para os cargos de Chefia do 4 

Departamento de Geologia, a qual proclamou os professores LUIS EDUARDO 5 

MANTOVANI como Chefe e o professor ANDRÉ VIRMOND LIMA BITTENCOURT 6 

como Suplente. 4) PROCESSO Nº 8049/03-77: O senhor Presidente fez leitura do 7 

relatório apresentado pela Comissão designada pela Direção do Setor, formada pelas 8 

professoras Dulce Machado Bueno, Ana Maria Muratori e Juciara Carvalho Leite, para 9 

investigar ocorrências registradas e constantes do processo em questão, o qual 10 

resumidamente concluiu que “...o aluno do Curso de Geografia – Valdemir Antunes 11 

dos Santos – violou as normas estabelecidas pela Resolução 030/99-COUN, de 12 

maneira a enquadrar-se nos itens IX, X e XIV, do Artigo 187 merecendo 13 

penalidade”. APROVADO por unanimidade. A comissão apresentou 18 sugestões para 14 

melhoria da segurança do Centro Politécnico, as quais serão analisadas pelos membros 15 

deste Conselho, para posterior aprovação e encaminhamento aos órgãos competentes. 16 

O Conselho Setorial sugere que um mesmo processo seja instaurado e encaminhado ao 17 

Setor de Ciências Biológicas, sendo que existem também alunos daquele Setor 18 

envolvidos. 5) PROCESSO 24376/03-94: Reformulação do Curso de Pós-Graduação 19 

em Geografia e Criação do Doutorado – APROVADO por unanimidade. O parecer do 20 

relator - conselheiro professor Sidnei Rostirolla, foi pela aprovação da proposta de 21 

reformulação curricular do Curso de Mestrado em Geografia e implantação do 22 

doutorado, tendo em vista a estrutura do curso e o corpo docente. Em seu relato 23 

enfatizou, no que se refere a aspectos formais, que o documento segue atendendo as 24 

normas, porém apontou algumas recomendações, conforme segue na íntegra: “1) No 25 

Art. 5º, a palavra “compreendem” deve ser modificada para “compreende”. Falta 26 

também uma palavra na seguinte sentença do parágrafo 1: ...a coordenação do (..) 27 

estará ....; 2) No parágrafo 1 está definida a ligação administrativa ao Departamento 28 

de Geografia, que deve ser modificada para subordinação ao Setor de Ciências da 29 

Terra, conforme definido na estrutura organizacional da UFPR; 3) O Art. 6º 30 

transcreve do Regimento Geral da Pós-Graduação da UFPR a composição do Colegiado. 31 

No entanto, conforme definido naquele regimento, a constituição do Colegiado deve 32 

ser prevista em normas internas. Da forma como está no documento não fica definido 33 

o número de participantes do colegiado. 4) O Art. 18º e a minuta com o elenco de 34 

disciplinas não definem o caráter de cada disciplina, se conexa ou específica, exigido 35 

no parágrafo 1. do Art. 20º do Regimento Geral da Pós-Graduação da UFPR. 5) No Art. 36 

28º, o parágrafo 3 é contraditório ao parágrafo 1. Recomenda-se sua modificação 37 



prevendo a participação de mestres no quadro de docentes apenas para a co-1 

orientação de mestrados. 6) No Art. 77º, os itens (b) e (e) estão repetidos. 2 

Recomenda-se a retirada de um deles. O parágrafo único está dúbio. Refere-se à 3 

possibilidade de substituição da tese ou do artigo? 7) Já que há mudança curricular, 4 

envolvendo oferta de disciplinas, e nova exigência de créditos, é necessário um Artigo 5 

adicional prevendo a transição entre o currículo antigo e o novo, para alunos com 6 

mestrado em andamento. 8) Devem ser incluídas as atas de aprovação das disciplinas 7 

nos Departamentos. O parecer final é de aprovação da reforma curricular e 8 

implantação do doutorado no Programa de Pós-Graduação em Geografia, após 9 

correções dos itens apontados acima, desde que pertinentes. Como recomendação 10 

adicional e considerando que o Comitê de Ciências Humanas, que avalia as proposições 11 

na área de Geografia, é distinto do Comitê de Geociências, seria importante uma 12 

avaliação adicional de um professor participante de outro curso de Pós-Graduação que 13 

seja enquadrado naquele mesmo Comitê. Tal procedimento poderia disponibilizar um 14 

conjunto de informações externas ao Setor de Ciências da Terra, de forma a dirimir 15 

eventuais dúvidas no processo, no tocante à definição das áreas de concentração ou 16 

linhas de pesquisa na Área de Humanas.” Nada mais havendo a tratar, deu-se por 17 

encerrada a reunião da qual eu, Jussara Macedo Ramiro de Assis, secretária, lavrei a 18 

presente ata. 19 


