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ATA N.º17/2016Aos quinze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezesseis,
às 9h e 20 minutos, reuniu-se ordinariamente o Conselho do Instituto de Matemática,
Estatística e Física - IMEF, no mini-auditório da Escola de Engenharia, sob a
presidência do Professor Paul Gerhard Kinas e com a presença dos seguintes
membros: Adriana Ladeira Pereira, Adriano De Cezaro, Daiane Freitas, Fabíola
Sperotto, João Thiago Amaral, Jurselen Perez, Karin Jelinek, Matheus Lazo,Otávio
Socolowski, Rafaele Araújo, Raquel Nicolette, Rodrigo Barbosa Soares, Valmir
Heckler, William Marques; o técnico Leandro Saggiomo e o discente Vinícius Becker.
Justificaram a ausência os conselheiros Luiz Fernando Mackedanz e Viviane Mattos.
O presidente solicitou aos presentes a inclusão de dois pontos na pauta: Aprovação
de projeto de extensão intitulado “Auxilio da Tecnologia 3D na Física Experimental”,
sob a coordenação do Prof. Dr. Everaldo Arashiro e aprovação do projeto de extensão
intitulado “2º Workshop de Difração de Raios X do Centro de Microscopia Eletrônica
do Sul”, sob a coordenação da Profª. Drª. Águeda Turatti. Em deliberação, os
membros aprovaram as inclusões por unanimidade e os pontos foram incluídos ao
final da pauta. O presidente passou a leitura dos itens da pauta na ordem que segue:
Primeiro Ponto: Aprovação do 3º Relatório de Afastamento da docente Denise de
Sena Pinho, referente ao 1º semestre de 2016. O presidente fez a leitura do relatório
de afastamento e parecer da câmara de pesquisa. Foi observado pelos membros que
o prazo de conclusão mencionado no relatório apresentado excede o prazo de
afastamento concedido e que a docente deve solicitar a prorrogação em tempo hábil.
O presidente sugeriu que a docente fosse alertada sobre a necessidade de solicitação
formal de prorrogação e que o relatório fosse aprovado com esta ressalva. Aberto
para manifestações, sem mais manifestações, os membros aprovaram o relatório com
a ressalva por unanimidade. Segundo Ponto: Aprovação do calendário de reuniões
do Conselho do IMEF para o ano de 2017. O presidente fez a leitura das datas
sugeridas e destacou que as datas foram pensadas de acordo com o calendário
acadêmico e evitando coincidência de feriados. A conselheira Raquel Nicolette
lembrou que uma das datas coincidia com um feriado municipal e os membros
concordaram em trocá-la. Sem mais manifestação, o seguinte calendário de reuniões
ordinárias 2017 foi aprovado por unanimidade: 26/01; 23/02; 30/03; 27/04; 25/05;
22/06; 13/07; 31/08; 28/09; 26/10; 30/11 e 14/12. Terceiro Ponto: Aprovação de
projeto de extensão intitulado “Auxilio da Tecnologia 3D na Física Experimental”, sob
a coordenação do Prof. Dr. Everaldo Arashiro. O presidente fez a leitura do parecer da
câmara de extensão e abriu espaço para manifestações, sem manifestações, o
projeto foi aprovado por unanimidade. Quarto Ponto: Aprovação do projeto de
extensão intitulado “2º Workshop de Difração de Raios X do Centro de Microscopia
Eletrônica do Sul”, sob a coordenação da Profª. Drª. Águeda Turatti. O presidente fez
a leitura do parecer da câmara de extensão e abriu espaço para manifestações, sem
manifestações, o projeto foi aprovado por unanimidade. Assuntos Gerais: O
presidente falou sobre a necessidade de renovação do quadro de conselheiros e das
Câmaras em razão da troca de coordenadores após eleições e da saída de duas
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integrantes da câmara de extensão, a conselheira Rafaele Araújo e a conselheira
Karin Jelinek. O presidente informou quais as vagas ficam em aberto e sugeriu que os
grupos (matemática e física) indiquem os seus representantes. Com relação às
câmaras, o presidente sugeriu que a nova direção organize a composição, ambas as
sugestões foram aceitas por unanimidade. O presidente informou aos presentes que o
andamento da obra do IMEF está pendendo de decisão da empresa que executa a
obra em razão dos recentes acontecimentos econômicos na área e que está
empenhando seus esforços dentro do que lhe cabe para sua conclusão. Informou
sobre os brindes de calendários disponíveis para os servidores do IMEF e por fim, fez
agradecimentos acerca do período em que ficou na gestão do Instituto. O conselheiro
Fabrício Ferrari pediu a palavra para agradecer o trabalho realizado pela Direção e
parabenizar pelo excelente trabalho desenvolvido. O conselheiro Leandro Saggiomo
manifestou em nome de todos os técnicos do Instituto o agradecimento ao Diretor
pelos 4 (quatro) anos que trabalharam juntos. Disse que para ele, foi um constante
aprendizado, muito para além da relação profissional, mas um aprendizado de vida.
Disse que o professor mesmo com toda a sua bagagem acadêmica e profissional o
ensinou a praticar o exercício de respeitar as opiniões diversas, ponderar todos os
lados antes de tomar uma decisão e sempre teve a humildade de contar com o apoio
do seu corpo técnico, valorizando as competências individuais, potencializando e
motivando o crescimento profissional de cada um e respeitando a todos como parte
integrante e ativa para o andamento do Instituto. Por fim, disse que para ele ficava a
lição de que algo para ser grande e forte precisa ser junto, com todos, respeitando as
diferenças e agradeceu. A conselheira Adriana Pereira disse que gostaria também de
registrar o agradecimento ao Kinas e o parabenizar pelo excelente trabalho na direção
do IMEF. Disse também que contava com o apoio e sugestões dele para a próxima
gestão. A conselheira Karin Jelinek também pediu a palavra para agradecer o
Professor Kinas por toda a atenção que sempre deu para o Campus SAP,
parabenizou pelo trabalho desenvolvido, o qual foi sempre bem intencionado e
motivador. Disse que sua atuação como Diretor era firme e ao mesmo tempo
diplomática e que ela sentia-se segura em situações de dúvidas ou conflitos de
trabalho, pois o Diretor era uma figura na qual podia contar com uma orientação e
posicionamento. O presidente agradeceu a todos novamente pelas palavras. Nada
mais havendo a tratar, às 10h:30min o presidente encerrou a reunião, da qual foi
lavrada a presente ata, que vai assinada pelo Diretor do Instituto de Matemática,
Estatística e Física, Professor Doutor Paul Gerhard Kinas e por mim, Patrícia Ciciliano
Beck Rodrigues, assistente em administração, que secretariei a reunião.

Patrícia Ciciliano Beck Rodrigues
Secretária Geral

Prof. Dr. Paul Gerhard Kinas
Diretor do IMEF
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