
 

 

 

ATA DA REUNIÃO DA CÂMARA AUXILIAR PARA ASSUNTOS 

ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS DO SETOR DE CIÊNCIAS DA TERRA DA 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 

Aos vinte e um dias do mês de Agosto do ano de dois mil e sete, às quatorze horas, 

na sala da Direção do Setor de Ciências da Terra, com a concordância do Conselho 

Setorial, reuniu-se sob a Presidência da Professora Chisato Oka Fiori – Diretora do 

Setor de Ciências da Terra, a Câmara Auxiliar para Assuntos Administrativos e 

Financeiros do Setor de Ciências da Terra, em continuidade à reunião realizada 

nesta data no período da manhã, uma vez que a apresentação sobre o “REUNI” pela 

Vice-Reitora da UFPR, se estendeu além do horário previsto. Presentes os 

Professores Edson Aparecido Mitishita - Vice-Diretor do Setor de Ciências da 

Terra, Maria Aparecida Z. Zanetti, representante da Câmara de Graduação, Eunice 

da Costa Machado – Diretora do Centro de Estudos do Mar, Romualdo Wandresen – 

Chefe do Departamento de Geomática, João Carlos Nucci – Chefe do 

Departamento de Geografia e Emerson Carneiro Camargo – Chefe do 

Departamento de Geologia. DELIBERAÇÕES: 01) PROCESSO Nº 030787/2007-

41: Recurso revisão de nota: APROVADO o parecer da relatora da Câmara 

Setorial de Graduação, que acata a decisão da banca designada para a revisão do 

grau atribuído ao aluno Clóvis Sattler Junior, do Curso de Geologia, ou seja, 5,0 

(cinco inteiros) para a Caderneta de Campo e 4,0 (quatro inteiros) para o Mapa 

Geológico. 02) PROCESSO Nº 030924/2007-47: Pedido de revisão de decisão 

do Colegiado de Curso: A pedido do aluno Alexandre Belache Úmbria, do Curso de 

Geologia, o processo será arquivado. Diante do exposto, o processo foi RETIRADO 

DE PAUTA. 03) PROCESSO Nº 030786/2007-04: Solicitação de revisão de 

nota: APROVADO o parecer da relatora da Câmara Setorial de Graduação, 

contrário à solicitação do aluno Michelangelo Tissi Baldin, do Curso de Geologia, por 

ter sido “intempestiva”. 04) Alteração do Regimento do Centro de Estudos do 

Mar: Após explanação e discussões, a Câmara considerou parecer do relator 

APROVANDO a proposta de alteração do Regimento do Centro de Estudos do Mar 

condicionada ao esclarecimento quanto a relação do vínculo do CEM ao Setor de 

Ciências da Terra, bem como ao cumprimento das seguintes ressalvas: a) no artigo 

8º deve ser citado quais os Cursos de Graduação e Pós-Graduação que fazem parte 

do Centro de Estudos do Mar; b) no artigo 12º devem ser esclarecidas quais as 

funções não deliberativas e consultivas não compreendidas nas atribuições da 

Direção; c) no artigo 29º deve ter o condicionamento ao inciso 3º do artigo 18 do 

Estatuto da UFPR, pois a alteração de um Regimento está subordinada a Órgãos 

Superiores da UFPR; d) no artigo 31º a redação deve ser alterada para: “Este 
Regimento entrará em vigor na data de sua aprovação pelo Conselho de 
Planejamento e Administração  -  COPLAD  nos  termos do inciso 3º do artigo 18 do  



 
 
 
Estatuto da UFPR”. 05) PROCESSO Nº 030635/2007-48: Proposta de Curso de 

Extensão: Considerando parecer do Comitê Setorial de Extensão, foi APROVADA 

a proposta do Curso de Extensão “Ensino de Geografia: Reflexões e Práticas”, de 

responsabilidade da Professora Chisato Oka Fiori - Departamento de Geografia. 

Nada mais havendo a tratar no presente momento eu, Jussara Macedo Ramiro de 

Assis, Secretária do Setor de Ciências da Terra, lavrei a presente ata.    
 


