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No 15º dia do mês de janeiro de 2009, às 15:00h, reuniu-se, extraordinariamente, o Conselho do
Instituto de Matemática, Estatística e Física, na sala 02 do Pavilhão M, para tratar da seguinte
ordem do dia: 1- Indicação do representante suplente do IMEF junto ao CONSUN; 2Aprovação do relatório do Projeto de Extensão intitulado “Estudo de viabilidade para
implantação de uma linha de ônibus na Ilha dos Marinheiros” sob a coordenação da Profa. Ana
Maria Volkmer de Azambuja da Silva; 3- Aprovação do relatório de extensão “ Oficinas de
Matemática para professores da rede pública de Rio Grande, sob a responsabilidade da Profa
Elaine Corrêa Pereira; 4- Aprovação do relatório do Projeto de Extensão intitulado “Monitoria
para o Ensino Médio, sob a coordenação da Profa.Elaine Corrêa Pereira ; 5- Aprovação do
relatório do projeto de Extensão ‘ O Ensino da Matemática e a Realidade de Comunidade
Carentes”, sob a coordenação da profa Elaine Corrêa Pereira; 6- Aprovação do relatório de
Extensão de título “ Estudo dos Fatores Determinantes na localização do Terminal Rodoviário de
Passageiros na cidade do Rio Grande como um auxílio na tomada de decisão”, coordenado pela
profa Cátia Maria dos Santos Machado; 7- Aprovação do Projeto de Extensão de título “
Apostila Virtual: Os elementos da Matemática Financeira – Teoria e Prática da responsabilidade
do professor Alessandro Saadi; 8- Aprovação do relatório do projeto de Ensino- Bolsa
Monitoria- de título “Monitoria em Àlgebra Linear” sob a responsabilidade dos professores
Elaine Correa Pereira e Carlos Sidney dos Santos Scott Hood; 9- Aprovação do relatório do
projeto de Bolsa Monitoria de título “Monitoria em Estatística” da profa Nanci Mayumi Ito; 10Aprovação do relatório do projeto de Bolsa Monitoria de título “Monitoria de métodos
numéricos para a engenharia”, do prof. Tales Luiz Popiolek; 11- Aprovação do relatório do
projeto de Bolsa Monitoria de título “Monitoria na descoberta e construção do saber em
Estatística Básica”, do prof. Luiz augusto Pinto Lemos; 12- Solicitação, por parte do Pósgraduação em Oceanografia Biológica, das disciplinas Estatística Experimental e Estatística
Multivariada; 13-Pedido de redistribuição da profa. Jurselem Carvalho Perez da Unipampa para
a FURG-IMEF- setor Matemática;14- Solicitação de afastamento da Profa Eliane Capelletto para
fazer doutorado; 15 – Assuntos Gerais. Presentes os membros docentes: Denise Maria Varella
Martinez (Presidente – Diretora do Instituto de Matemática, Estatística e Física), Marcos
Cardoso Rodriguez, Aline Guerra Dytz, Ana Maria V. Azambuja da Silva, Celiane Costa
Machado, Cristiano Brenner Mariotto, Elaine Correa Pereira, João Rodrigo Souza Leão e Mario
Rocha Retamoso. Ausentes os seguintes membros docentes: Leandro Sebben Bellicanta, Luiz
Augusto Andreolli de Moraes e Sebastião Cícero Pinheiro Gomes (em férias). Ausente os
membros técnicos-administrativos: Claudenir Caetano de Barros, Jane Mirapalhete Rodrigues
e Núbia Margareth (em férias). Primeiro Ponto de Pauta: Indicação do representante
suplente do IMEF junto ao CONSUN; Iniciando a reunião a Diretora esclareceu que a
professora Débora Pereira Laurino, a nossa atual representante suplente (indicada pela Ata 03
deste Conselho), está impedida de exercer a representação por ela ter sido eleita representante
pelo programa de Pós-graduação em Educação em Ciências. A Diretora indica o nome da
professora Ana Maria V. Azambuja da Silva, cargo por ela aceito, como a representante suplente
do IMEF junto ao CONSUN. Colocado em votação o Conselho homologa por unanimidade a
indicação da Diretora. Segundo ao Sétimo Ponto da Pauta: 2- Aprovação do relatório do
Projeto de Extensão intitulado “Estudo de viabilidade para implantação de uma linha de
ônibus na Ilha dos Marinheiros” sob a coordenação da Profa. Ana Maria Volkmer de
Azambuja da Silva; 3- Aprovação do relatório de extensão “ Oficinas de Matemática para

professores da rede pública de Rio Grande, sob a responsabilidade da Profa Elaine Corrêa
Pereira; 4- Aprovação do relatório do Projeto de Extensão intitulado “Monitoria para o
Ensino Médio, sob a coordenação da Profa.Elaine Corrêa Pereira ; 5- Aprovação do
relatório do projeto de Extensão ‘ O Ensino da Matemática e a Realidade de Comunidade
Carentes”, sob a coordenação da profa Elaine Corrêa Pereira; 6- Aprovação do relatório
de Extensão de título “ Estudo dos Fatores Determinantes na localização do Terminal
Rodoviário de Passageiros na cidade do Rio Grande como um auxílio na tomada de
decisão”, coordenado pela profa Cátia Maria dos Santos Machado; 7- Aprovação do
Projeto de Extensão de título “ Apostila Virtual: Os elementos da Matemática Financeira –
Teoria e Prática da responsabilidade do professor Alessandro Saadi: A Diretora indica para
aprovação, em bloco, por parte do Conselho, os cinco (05) relatórios de Projetos de Extensão e
um (01) Projeto de Extensão, citados no segundo ao sétimo ponto da pauta. A Diretora
esclarece que todos os relatórios e o projeto tiveram parecer favorável pela Câmara de Extensão
e encontram-se de acordo com as normas vigentes da FURG. Colocado em votação o Conselho
aprovou por unanimidade os cinco relatórios e o projeto de Extensão. Oitavo ao Décimo
Primeiro Ponto da Pauta: 8- Aprovação do relatório do projeto de Ensino- Bolsa
Monitoria- de título “Monitoria em Álgebra Linear” sob a responsabilidade dos
professores Elaine Correa Pereira e Carlos Sidney dos Santos Scott Hood; 9- Aprovação do
relatório do projeto de Bolsa Monitoria de título “Monitoria em Estatística” da profa
Nanci Mayumi Ito; 10- Aprovação do relatório do projeto de Bolsa Monitoria de título
“Monitoria de métodos numéricos para a engenharia”, do prof. Tales Luiz Popiolek; 11Aprovação do relatório do projeto de Bolsa Monitoria de título “Monitoria na descoberta
e construção do saber em Estatística Básica”, do prof. Luiz augusto Pinto Lemos: A diretora
indicou para aprovação, em bloco, por parte do Conselho, quatro (04) relatórios de atividade –
Bolsa de Monitoria, citados no oitavo ao décimo primeiro ponto da pauta. A diretora ressaltou
que os quatro relatórios de Atividade – Bolsa Monitoria (projetos de Ensino) obtiveram parecer
favorável do relator da Câmara de Ensino prof. Luiz Fernando Mackedanz. Colocado em
votação o Conselho aprovou os relatórios por unanimidade. Décimo segundo Ponto da Pauta:
Solicitação, por parte do Pós-graduação em Oceanografia Biológica, das disciplinas
Estatística Experimental e Estatística Multivariada; A Diretora colocou em discussão o
assunto. A Professora Ana pediu a palavra e informou ao Conselho que estas disciplinas são
oferecidas no 3° e 4° bimestre de cada ano. O Conselho aprova, por unanimidade, o
oferecimento das disciplinas solicitadas pelo Programa de Pós-Graduação em Oceanografia
Biológica para o 3° e 4° bimestre de 2009. Décimo Terceiro Ponto da Pauta: Pedido de
redistribuição da profa. Jurselem Carvalho Perez da Unipampa para a FURG-IMEFsetor Matemática: A Diretora explicou que a Profa. Jurselem foi professora contratada do
Departamento de Matemática por um período de 7 anos e a procurou para saber da viabilidade de
sua vaga na Unipampa ser redistribuída para a FURG. Após discussões o Conselho remete para
o Setor de Matemática a solicitação de redistribuição da Professora para Análise e Parecer.
Décimo Quarto Ponto da Pauta: Solicitação de afastamento da Profa Eliane Capelletto
para fazer doutorado; A Diretora informou que recebeu da Professora Eliane Cappelletto o
pedido de revisão da decisão tomada pelo Conselho do IMEF, Ata 12. Nesta Ata consta que foi
negado o seu pedido de afastamento para cursar Doutorado por não ter concluído o Mestrado.
Colocado o assunto em discussão, o Conselho está impedido de aprovar tal solicitação devido ao
fato de que a Medida Provisória 441/2008, de 29/08/2008, que alterou alguns artigos da Lei
8.112/90 (RJU) na Seção IV Art.96-A, em seu Parágrafo 4 que diz: “Os servidores pelos
afastamentos previstos nos parágrafos 1°, 2° e 3° deste artigo terão que permanecer no
exercício de suas funções, após o seu retorno, por um período igual ao do afastamento
concedido”. O Conselho salienta não haver problema de incluir a professora no Plano de
Capacitação do IMEF para 2010 se ela cumprir o estabelecido na Lei acima citada. O Conselho,
baseado nesta Lei indefere a solicitação de incluir o nome da Professora no Plano de

Qualificação 2009 do IMEF. Décimo Quinto Ponto: Assuntos Gerais O Prof. Marcos pediu a
palavra, para agradecer a todos os conselheiros do IMEF, bem como a todos os professores do
IMEF, por ajudá-lo na transição e construção do IMEF enquanto Diretor Interino e parabeniza e
deseja a nova Diretora do IMEF sucesso na condução do IMEF. A Diretora agradece e informa
que o Prof. Paul Kinas solicitou anuência do IMEF da antecipação do retorno do estágio de PósDoutoral no exterior para 13/02/2009. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião,
lavrada a presente ata que, após lida e aprovada, vai assinada pela secretária da reunião, Maria
Vanderci Barbosa e pela Diretora do Instituto de Matemática, Estatística e Física, Prof. Denise
Maria Varella Martinez.
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