SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE- FURG
INSTITUTO DE MATEMÁTICA, ESTATÍSTICA E FÍSICA

ATA N° 38

Aos vinte e nove dias do mês de maio do ano de dois mil e nove, às nove horas e
trinta minutos, reuniu-se, extraordinariamente, o Conselho do Instituto de
Matemática, Estatística e Física, na sala duzentos e trinta e cinco do Pavilhão 02,
para tratar da seguinte ordem do dia: Aprovação do Plano de Aplicação de
Recursos de Custeio do Instituto de Matemática, Estatística e Física para o
corrente ano. Presentes os membros docentes: Denise Maria Varella Martinez
(Presidente - Diretora do Instituto de Matemática, Estatística e Física), Cristiano
Brenner Mariotto, Leandro Sebben Bellicanta, João Rodrigo Souza Leão, Luiz
Augusto Andreolli de Moraes, Marcos Cardoso Rodriguez, Mario Rocha
Retamoso, Paul Gerhard Kinas, Sebastião Cícero Pinheiro Gomes e Tales Luiz
Popiolek. Presentes os técnico-administrativos: Núbia Margareth Cantarelli de
Sá e Jane Mirapalhete Rodrigues. Ausentes os membros docentes (justificados):
Celiane Costa Machado, Débora Laurino, Evamberto Garcia de Góes e Elaine
Correa Pereira. Ausente o técnico administrativo, (justificado): Claudenir
Caetano de Barros. Iniciando-se a reunião, a Presidente pediu inclusão na pauta da
aprovação do relatório de afastamento da professora Fabiana Travessini De
Cezaro, colocado em votação a inclusão foi aprovada por unanimidade. Passado ao
ponto inicial da pauta, a Presidenta apresentou ao Conselho a proposta do plano de
aplicação de recursos de custeio 2009. A proposta da Direção do IMEF foi a
seguinte: Almoxarifado: recurso de dez mil reais (R$ 10.000,00); Material de
Consumo: recurso de vinte e três mil, quatrocentos e dezoito reais e vinte e nove
centavos (R$ 23.418,29); Serviços de Pessoa Física: recurso de oito mil reais (R$
8.000,00); Impostos PF: recurso de Um mil e seiscentos reais(R$ 1.600,00);
Serviços Pessoa Jurídica: recurso de dez mil reais(R$ 10.000,00); Diárias: recurso
de seis mil e seiscentos e vinte e sete reais(R$ 6.627,00); Passagens: recurso de
seis mil e seiscentos e vinte e sete reais(R$ 6.627,00). Após, foi apresentado uma
sugestão para a utilização dos recursos referentes ao item passagens/diárias, um
recurso de treze mil, duzentos e cinqüenta e quatro reais (R$ 13.254,00). A
presidenta colocou em discussão o assunto. Após debate entre os membros do
Conselho foram estabelecidas as seguintes regras para a utilização dos recursos
referentes ao item passagens/diárias: 1) Recurso de R$ 3.000,00 reservados para
palestrantes da Semana Acadêmica ou eventos ligados aos cursos do IMEF ( R$
1.000,00 por curso); 2) Pagamento de taxa de publicação em revistas (qualis A, B
ou C); máximo de R$ 600,00 por artigo/professor; 3) Pagamento de taxa de
inscrição em Congressos internacionais, nacionais e regionais (nesta ordem de
prioridade) ou taxa de publicação de artigos em Congressos (na ordem de
prioridade), desde que o professor apresente e publique pelo menos um artigo nos

anais do mesmo; máximo de R$ 600,00 por professor/inscrição; 4)Até duas (02)
diárias para participação em Congressos, mantendo a ordem de prioridade
(internacional, nacional, regional); 5)Reserva de R$ 2.000,00 para pagamento de
diárias e passagens a professores participantes de bancas examinadoras para
Concursos Públicos do IMEF; 6)Solicitações de pagamento de passagens aéreas e
outras solicitações somente serão contempladas caso haja recurso disponível a
critério do Conselho, salvo os recursos especificados no item 1. A proposta inicial
da Direção foi acatada pelo Conselho com apenas uma modificação no recurso
passagens/diárias. Tal recurso foi aprovado da seguinte forma: diárias: recurso de
nove mil, seiscentos e vinte e sete reais(R$ 9.627,00); passagens: recurso de três
mil, seiscentos e vinte e sete reais(R$ 3.627,00). A proposta de aplicação dos
recursos de custeio para o corrente ano foi aprovada por unanimidade. Passado ao
segundo item de pauta, a presidente apresentou ao Conselho o relatório de
afastamento da docente Fabiana Travessini De Cezaro, que teve parecer favorável
da Câmara de Pesquisa do IMEF. Em tal parecer a Câmara aprovou o relatório,
pois a professora além de cumprir os créditos foi aprovada no exame de
qualificação do doutorado. O conselho acatou o parecer da Câmara de Pesquisa por
unanimidade. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, lavrada a
presente ata que após aprovada, vai assinada pela secretária da reunião, Jane
Mirapalhete Rodrigues e pela Diretora do Instituto de Matemática, Estatística e
Física, Profa. Denise Maria Varella Martinez.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-..-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-..-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.Jane Mirapalhete Rodrigues
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