
 

 

 

 

ATA DA REUNIÃO DA CÂMARA AUXILIAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E 

FINANCEIROS DO SETOR DE CIÊNCIAS DA TERRA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO 

PARANÁ. 

Ao primeiro dia do mês de Julho de dois mil e quatro, às quatorze horas, na sala da Direção do 

Setor de Ciências da Terra, reuniu-se a Câmara Auxiliar de Assuntos Administrativos e 

Financeiros do Setor de Ciências da Terra, sob a Presidência do Professor Sílvio Rogério 

Correia de Freitas, Diretor do Setor de Ciências da Terra. Presentes os Conselheiros: 

Professor Elvo Fassbinder – Vice-Diretor do Setor de Ciências da Terra, Professor Pedro Luiz 

Faggion – Chefe do Departamento de Geomática, Professor Luiz Eduardo Mantovani – Chefe do 

Departamento de Geologia, Professora Inês M. Danni-Oliveira, representando a Chefia do 

Departamento de Geografia, Professor Luiz Alberto Fernandes – representando a Câmara 

Setorial de Extensão e o Professor Emerson Carneiro Camargo – representando a Câmara 

Setorial de Pesquisa. PAUTA: 1) Em função do ruído ocasionado pela passagem de ônibus 

(Linha “Estudantes”) dentro do Centro Politécnico o qual causa distúrbios às aulas nas salas 

próximas àquela rota, e atendendo solicitação da Pró-Reitoria de Administração, foram 

sugeridas e aprovadas duas propostas que deverão ser encaminhadas à Prefeitura Municipal: a) 

Prioritariamente, adotar na referida linha veículo tipo “micro-ônibus”; ou b) Como alternativa 

adotar na referida linha, quando próximo ao Centro Politécnico, o mesmo itinerário do ônibus 

“Ligeirinho”, ou seja, entrar e sair pelo portão principal, fazendo retorno dentro do espaço do 

campus. Tais sugestões além de solucionarem o problema do som, manteriam preservada a 

segurança dos alunos, não os obrigando a saírem do Centro Politécnico para terem acesso ao 

transporte. 2) PROC. Nº 27734/04-10: Curso de Extensão: APROVADA a proposta do 

Curso de Extensão sob o título: “Introdução ao uso de Geotecnologias Aplicadas a Estudos 

Sócio-Ambientais”, do Departamento de Geografia. 3) PROC. Nº 29247/04-18: Curso de 

Extensão: APROVADA a proposta do Curso de Extensão sob o título “Construção de Maquetes 

Aplicada aos Projetos: Aspectos Sócio-ambientais da Bacia do Alto Iguaçu (Pura Água Suja) e 

Educação e Mobilização Ambiental: Conservação da Água na Região Metropolitana de Curitiba”, 

do Departamento de Geografia. 4) PROC. Nº 28159/04-17: Afastamento do país: 

APROVADA a solicitação por parte do Professor Luiz Alberto Fernandes de autorização para 

afastamento do país, no período de 20 a 28 de Agosto de 2004, quando deverá participar do 

“32º International Geological Congress”, a ser realizado na Itália. 5) PROC. Nº 33096/04-

30: Afastamento do país: APROVADA a solicitação por parte do Professor Renato Eugênio 

de Lima de autorização para afastamento do país, no período de 19 de Agosto a 02 de 

Setembro de 2004, quando deverá participar do “Congresso Internacional de Geologia” a ser 

realizado em Florença - Itália. 6) PROC. Nº 33097/04-01: Bolsa OEA: APROVADA com 

louvor a solicitação por parte do Professor Ernani Francisco da Rosa Filho, do Departamento 

de Geologia, de autorização para o recebimento de Bolsa de Pesquisa  para  o  Projeto  “Estudo  



 

 

 

 

das águas subterrâneas do Sistema Aqüífero Guarani (SAG) através de isótopos, no Paraná e 

em São Paulo”, através da OEA - “Organizações dos Estados Americanos/Unidade de 

Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente”. 7) EVINCI: O Professor Emerson Camargo 

comunica aos presentes as responsabilidades do Setor para a realização do 12º EVINCI – 

Evento de Iniciação Científica da UFPR, que acontecerá de 13 a 15 de Outubro de 2004. Ficou 

determinado que cada unidade disponibilize todos os recursos necessários para a apresentação 

dos trabalhos, tais como espaço físico, equipamentos áudio visuais; e que os alunos 

participantes do evento serão dispensados das aulas. Nada mais havendo a tratar, deu-se por 

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

ata. 


