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ATA No 01
No 27º dia do mês de Agosto de 2008, às 14:00 horas, reuniu-se,
ordinariamente, o Pleno do Quadro Efetivo do Instituto de Matemática,
Estatística e Física, na sala 205 do Pavilhão 02, para tratar da seguinte
ordem do dia: 1.Formação do Conselho do Instituto de Matemática, Estatística
e Física; 2. Assuntos Gerais. Presentes os membros docentes: Marcos Cardoso
Rodriguez (Diretor do Instituto de Matemática, Estatística e Física), Adriano
De Cezaro, Ana Maria V. de Azambuja da Silva, Aline Guerra Dytz, Arion de
Castro Kurtz dos Santos, Bárbara Denicol do Amaral Rodriguez, Carmen Barbosa
Dorvil, Cátia Machado, Cláudio Masumi Maekawa, Cristiano Brenner Mariotto,
Débora Pereira Laurino, Denise Maria Varella Martinez, Elaine Corrêa Pereira,
Elvira do Carmo P. Lucas, João Rodrigo Souza Leão, Leandro Sebben Bellicanta,
Lúcio Souza Fassarella, Luiz Augusto Andreolli, Luiz Fernando Mackedanz,
Luverci Ferreira, Marília Nunes Dall´Asta, Nanci Mayumi Ito, Otávio
Socolowski, Tales Luis Popiolek, Suzi Samá Pinto, Tanise Novello e Yoshihisa
Cho. Ausentes os membros docentes: Adriana Ladeira Pereira (em aula), Carlos
Sidney Scott Hood (em aula), Celiane Machado (consulta médica), Eliane
Cappelletto (afastada para mestrado), Fabiana De Cezaro (afastada para
terminar exame de qualificação), Fernando Kokobu (afastado para PósDoutorado),
Mario
Rocha
Retamoso,
Sebastião
Cícero
Pinheiro
Gomes
(participação em evento) e Paul Gerhard Kinas (participação em evento).
Presentes os técnicos-administrativos: Claudenir Caetano de Barros, Jane

Mirapalhete, Maria Vanderci, Márcia Helena Pereira dos Santos, Núbia
Margareth,
Rozemberg
Almeida
da
Silva.
Ausente
o
técnicoadministrativo Almir Gustavo Penteado Felix(não trabalha neste turno
na universidade), Renato Poester Botelho. Primeiro Assunto Formação do
Conselho do Instituto de Matemática, Estatística e Física; O Prof.
Marcos, começou a reunião informando a todos os participantes de que a
nossa unidade intitulada “Instituto de Matemática, Estatística e
Física”, sigla IMEF, foi criada pelo Colegiado Especial na reunião
ordinária do dia 15 de Agosto de 2008, Ata n° 004. Desta decisão foi
emitida pelo Presidente do Colegiado Especial, a Resolução n° 017/2008
do Colegiado Especial, data do dia 15 de Agosto de 2008, que dispões
sobre a criação do Instituto de Matemática, Estatística e Física. O
Prof. Marcos, informou ainda que foi designado para exercer pro
tempore o cargo de Diretor do Instituto de Matemática, Estatística e
Física, Portaria n° 1497/2008, de 15 de Agosto de 2008, em
conformidade com a Resolução n° 004/2008 do Colegiado Especial, do dia
08 de Agosto de 2008, que dispõe sobre a transição entre a extinção
dos Departamentos, Comissões de Cursos, e Instalação das Unidades
Acadêmicas. Nesta resolução atribui que o Diretor pro tempore, segundo
o Art. 1° § 1°, é o responsável pela organização e pela realização do
processo de escolha dos representantes no Conselho da Unidade, de
acordo com a Resolução n° 005/2008 do Colegiado Especial, e pela
indicação do representante, Portaria n° 1469/2008 do Gabinete do
Reitor, da Unidade no CONSUN, nos termos do Inciso “I” do Art. 1° da
Resolução n° 003/2008 do Colegiado Especial. O Pleno do Quadro Efetivo do
Instituto de Matemática, Estatística e Física decidiu, que teremos sete (07)
representantes dos docentes, mantendo a proporcionalidade de um representante
a cada cinco professores de cada setor (Matemática, Estatística e Física).
Ficou decidido, em consonância com a proposta de criação do IMEF, contida no
Processo n° 23116.101664/2008-59, que a divisão dos representantes é a
seguinte: quatro (04) professores do setor da matemática, dois (02)

professores do setor da física e um (01) professor do setor da
estatística.
Concordou-se
que
cada
setor
irá
escolher
seus
representantes, juntamente com seus representantes nos conselhos de
ensino pesquisa e extensão, e que após a realização da escolha

encaminhará a relação dos nomes ao Diretor da unidade. Acertou-se
ainda que o nosso representante no CONSUN será, para manter a
participação dos três setores que compõe nosso Instituto, da
Estatística uma vez que o Diretor é da Física e a Diretora Adjunta é
da Matemática. Como no Instituto, atualmente, tem-se cinco (05)
representantes natos junto com os sete (07) representantes dos
docentes totaliza um total de doze (12) docentes e levando-se em conta
o Art. 2° e o § 4, da Resolução n° 005/2008 do Colegiado Especial,
chegou-se que o número de representantes dos servidores técnicoadministrativos em educação será de três (03) membros e o número de
representantes dos estudantes é de dois (02). Ficou acertado que esta
representação será de um estudante do curso de Matemática, aqui
incluindo o curso de Licenciatura e Bacharelado, e o outro discente
será do curso de Física. Colocado em votação a constituição do
Colegiado do Instituto de Matemática, Estatísitca e Física, foi
aprovado por unanimidade. Segundo Assunto Assuntos Gerais O Prof.
Marcos informou ainda alguns outros assuntos que após o dia 13 de
Setembro de 2008 teremos que aprovar o Plano de Qualificação de
pessoal da Unidade, aprovar o Plano de Desenvolvimento da Unidade e
aprovar nosso Plano de ação Anual. Teremos ainda que escolher um novo
Diretor e Diretor-Adjunto, bem como novos coordenadores de Cursos lá
pelo mês de Novembro, para que em Dezembro possamos enviar os nomes
das pessoas que irão dirigir nosso Instituto a partir do dia
01/01/2009. Ficou-se acertado ainda que os professores que quiserem um
e-mail da FURG irão preencher um papel na secretaria da Matemática com
seu nome e username para que possamos encaminhar daqui a vinte dias um
pedido de nossa unidade para a criação destas contas de e-mails. Nada
mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, lavrada a presente ata
que, após lida e aprovada, vai assinada pela secretária da reunião,
Jane Mirapalhete Rodrigues e pelo Diretor do Instituto de Matemática,
Estatística e Física, Prof. Marcos Cardoso Rodriguez.
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