
ATA DA 51ª REUNIÃO (EXPANDIDA) DO CONSELHO SETORIAL DO SETOR DE 1 

CIÊNCIAS DA TERRA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ. 2 

Aos oito dias do mês de Outubro de dois mil e quatro, às nove horas e quinze minutos, 3 

na sala PI13, reuniu-se, em segunda convocação, o Conselho do Setor de Ciências da 4 

Terra, sob a Presidência do Professor Sílvio Rogério Correia de Freitas – Diretor do 5 

Setor de Ciências da Terra. Presentes os Conselheiros: Professores Elvo Fassbinder, 6 

Edson Aparecido Mitishita, Chisato Oka Fiori, Arnaldo Ricobom, Juciara Carvalho 7 

Leite (Suplente da Chefia do Departamento de Geologia e aqui representando o 8 

Conselheiro Luiz Eduardo Mantovani), Pedro Luiz Faggion, Olga Lucia de Freitas 9 

Firkowski e a representante discente Maria Luiza Martini (Curso de Geologia), e 10 

também presentes, no início da reunião em atenção à pauta “Lançamento do 11 

Planejamento das aulas de campo para 2005”, os professores João Carlos Nucci 12 

(Departamento de Geografia) e Luiz Augusto Koenig Veiga (Departamento de 13 

Geomática). APROVADA a ata da reunião 50ª. Justificadas as ausências dos 14 

Professores Robson Tadeu Bolzon, Maurício Almeida Noernberg e Alzir Felipe Buffara 15 

Antunes. Solicitada inclusão em pauta: “Definição das Câmaras”. APROVADA. 16 

Iniciando a reunião, lamentou-se o fato de estarem presentes nesta reunião 17 

expandida, apenas três professores alheios ao Conselho Setorial. Prosseguindo, o 18 

Conselheiro professor Elvo Fasbinder, fez um histórico a respeito do Projeto de 19 

Resolução de aulas de campo. Lembra que no primeiro semestre do ano de 2003 o 20 

projeto teve a sua primeira formatação realizada pela Direção do Setor, ganhando sua 21 

forma definitiva no segundo semestre com a elaboração de um caderno de normas de 22 

regulamentação da Resolução, por Comissão específica formada por professores dos 23 

quatro Departamentos do Setor (três do DGEOL, um do DGEOG, um do DGEOM e um 24 

do CEM). O projeto foi encaminhado à Consultoria e Procuradoria Jurídica que 25 

solicitou o encaminhamento do mesmo à Secretaria de Órgãos Colegiados para juntada 26 

das resoluções que fixam os currículos dos cursos do Setor, o que foi prontamente 27 

atendido, e posteriormente à Pró-Reitoria de Administração para que fosse informado 28 

se existe alguma normatização pela Central de Transportes, para uso de veículos 29 

oficiais, o qual afirmou não existirem tais normas. O parecer da Resolução por parte 30 

daquela Pró-Reitoria foi favorável, com apenas a ressalva de acrescentar no artigo 31 

terceiro do planejamento, que: “...as aulas de campo da GRADUAÇÃO tem 32 

prioridade....“. Em março de 2004, a CPJ comunicou a PRA da decretação da Greve 33 

Nacional dos Procuradores Federais e que seriam atendidas apenas questões urgentes. 34 

O processo é devolvido à PRA para que justificassem a urgência do assunto, pois o 35 

mesmo foi classificado como “sem urgência” face aquela greve. Retornando o processo 36 

à CPJ, a Senhora Procuradora Suzana Guimarães Maranho emitiu o seguinte parecer: 37 



“1. Encaminhar os autos à Pró-Reitoria de Planejamento para o fim de verificar se os 38 

procedimentos fixados no projeto atende as exigências sob competência desta Pró-39 

Reitoria; 2. Retorno dos autos a Direção do Setor de Ciências da Terra para 40 

considerar a sugestão feita pela Pró-Reitoria de Administração; 3. Realizar adequação 41 

da proposta ao que dispõe o decreto 4176 de 28/03/2002, tendo em vista que o texto 42 

não se encontra adequado quanto as regras gerais de articulação e técnica-redacional; 43 

4. Sugeriu a não utilização do negrito no texto da resolução. Atendidas as solicitações 44 

expostas, a Procuradora considerou que a proposta estará apta a ser efetivada. 45 

Sugeriu ainda ao Setor de Ciências da Terra, que apresente o projeto às autoridades 46 

competentes para que se avalie a idéia do encaminhamento à COPLAD, com o intuito de 47 

que seja aplicada a toda comunidade universitária”. Após várias discussões a respeito 48 

de todo encaminhamento da proposta em tela, houve a sugestão de que “Aula de 49 

Campo” conste do “Plano de Ensino - Ficha nº 2”, e que, no momento da saída para a 50 

aula de campo, sempre seja solicitada à ciência dos alunos quanto ao teor da 51 

Resolução. Finalizando este assunto, ficou acertado que será encaminhada a versão 52 

final do projeto aos membros do Conselho para análise e aprovação na próxima reunião 53 

prevista para Novembro. PAUTA - DELIBERAÇÕES: 01) PROC. Nº 39785/04-58: 54 

Convênio UFPR X UNILIVRE: APROVADA por unanimidade a proposta de criação de 55 

Convênio entre a UFPR e a UNILIVRE, apresentada pelo Centro de Estudos do Mar. 56 

02) PROCESSO Nº 44806/04-75: Consultoria (CEM): APROVADO por unanimidade 57 

o parecer do relator, que aprova o mérito de ambos os projetos (Consultoria à 58 

CEPEMAR e Consultoria ao Comercial Saci), porém sugere o retorno ao Centro de 59 

Estudos do Mar para desdobramento do processo (um para cada projeto), e adequação 60 

aos procedimentos vigentes. 03) PROCESSO Nº 46481/04-83 - Curso de Extensão 61 

Universitária: APROVADA por unanimidade a proposta de Curso de Extensão sob o 62 

título “Auditoria Ambiental a ser ofertado na Modalidade Ensino a Distancia – 63 

CREA/PR”, sob a coordenação do professor Carlos Aurélio Nadal, do Departamento de 64 

Geomática. 04) PROCESSO Nº 49239/04-34 – Afastamento do país: APROVADA 65 

por unanimidade a solicitação de afastamento do país, do professor Sidnei Pires 66 

Rostirolla (DGEOL) para Argentina e Bolívia, no período de 06 a 12 de dezembro de 67 

2004. 05) Solicitação de autorização para pagamento de bolsa-pesquisa: 68 

APROVADO por unanimidade a solicitação com a ressalva de que sejam anexadas ao 69 

processo, cópias dos projetos de pesquisa nas quais foram concedidas as bolsas, com 70 

descrição dos objetivos pretendidos, sua justificação, cronograma das atividades, 71 

orçamento com discriminação das despesas de pessoal (Artigo 7º da Resolução nº 72 

02/04-COPLAD) e taxas devidas (Resolução nº 36/04-COUN), artigos 1º e 7º. 06) 73 

Definição das Câmaras: APROVADOS os nomes dos seguintes professores para 74 



comporem a Câmara Setorial de Pesquisa, conforme ata de reunião dos professores 75 

indicados: Professor Antonio José Berutti Vieira, do Departamento de Geomática 76 

(Presidente) e Inês Moresco Danni-Oliveira, do Departamento de Geografia (Vice-77 

Presidente); e para a Câmara Setorial de Extensão, ficou acordado que o Professor 78 

Daniel Rodrigues dos Santos, do Departamento de Geomática, assumirá “pró-tempore” 79 

uma vez que não houve reunião para a definição. 07) Sugerido e APROVADO o voto de 80 

louvor pela defesa de Mestrado do Professor Mauro Monastier, do Departamento de 81 

Geologia. Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião da qual eu, 82 

Jussara Macedo Ramiro de Assis, Secretária do Setor de Ciências da Terra, lavrei a 83 

presente ata. 84 


