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Aos dois dias do mês de outubro do ano de dois mil e nove, às 14 horas, reuniu-se, 
extraordinariamente o Conselho do Instituto de Matemática, Estatística e Física, na sala 235 do 
Pavilhão 02, do Campus Carreiros sob a presidência da profa Denise Maria Varella Martinez, 
com a presença dos seguintes membros: André Ricardo Rocha da Silva (substituindo Cristiano 
Brenner Mariotto), Celiane Costa Machado, Débora Laurino, Elaine Correa Pereira, Evamberto 
Garcia de Góes, João Rodrigo Souza Leão, Leandro Sebben Bellicanta, Luiz Augusto Andreoli 
de Moraes, Paul Gerhard Kinas, Sebastião Cícero Pinheiro Gomes, Tales Luiz Popiolek, Núbia 
Margareth e Jane Mirapalhete Rodrigues.  Justificada a ausência dos professores Cristiano 
Mariotto, Mario Rocha Retamoso e Marcos Cardoso Rodriguez. Na condição de convidados 
participaram os professores Fabíola Aiub Sperotto, Andréa Konrath, Lineia Schutz, Cristiana 
Poffal, Rafael Casali, Cláudio Maekawa, Darci Luiz Savicki, Luis Dias Almeida, Adriano De 
Cezaro, Fabiana Travessini De Cezaro e Matheus Jatkoske Lazo. Ao iniciar a reunião, a 
presidenta colocou em discussão a ordem do dia, conforme segue: Primeiro Ponto de Pauta: 
Vagas disponibilizadas para concurso público dentro do banco de Professores 
Equivalentes da FURG: A profa Denise informou ao Conselho e aos demais professores 
convidados que na reunião realizada, no dia vinte e cinco de setembro, com o Magnífico Reitor, 
a Pró-Reitora de Graduação e os Diretores das Unidades, ficou acordado que o IMEF receberia 
quatro (04) vagas para substituir os atuais professores substitutos por professores efetivos, 
dentro do quadro de professores equivalentes, distribuição esta a ser em breve definida pelo 
COEPEA. Nesta reunião a Diretora do IMEF argumentou à  reitoria que a perda de duas vagas 
poderá ser muito prejudicial ao desenvolvimento e bom andamento das atividades de ensino, 
pesquisa e extensão do IMEF. Também informou que seguindo o preenchimento fiel das vagas 
de aposentados/falecidos o setor da Física receberá uma (01) vaga, o setor da Estatística uma 
(01) vaga e o setor da Matemática duas (02) vagas, sendo este último o setor que perderá dois 
substitutos. A profa Denise solicitou que os professores de cada setor se manifestassem quanto 
à área do conhecimento, matéria e como seriam preenchidas as vagas disponibilizadas para o 
IMEF. Após esclarecimentos, ficou acertado que a vaga para o setor de Física será preenchida 
via concurso para a área de Ciências Exatas e da Terra e na matéria Física.  A vaga para o setor 
da Estatística será preenchida com  o aproveitamento do candidato aprovado no Concurso 
Público Edital 017/2008. 469. Uma das vagas para o setor de Matemática será preenchida pelo 
candidato aprovado em segundo lugar no Concurso Público Edital 014/2009.  A seguir a profa 

Denise lembrou ao Conselho que o mesmo já havia aprovado a redistribuição da Professora 
Jurselem Carvalho Peres, condicionado a existência de uma vaga para contração de professor 
na classe compatível com a formação da professora (ata 024), e que este seria o momento de 
decidir se a redistribuição seria aproveitada ou um concurso realizado. O assunto foi colocado 
em discussão. Com a palavra, o professor Leandro relembrou seu argumento apresentado na 
reunião realizada dia 20 de março deste ano (ata 24) e novamente manifestou-se contrário a 
este pedido de realocação por entender que os critérios que estão sendo usados para a 
aceitação do pedido são de ordem pessoal, já que a requerente trabalhou vários anos como 
professora contratada no extinto DMAT mas, segundo diz, nunca pode fazer concurso para 
professor efetivo desta universidade. Várias opiniões foram expressas e o assunto amplamente 
discutido. Após os esclarecimentos, a profa Denise colocou em votação a forma de 
preenchimento de uma vaga para o setor da Matemática: por redistribuição ou concurso. O 
conselho aprovou o preenchimento de uma das vagas para a Matemática utilizando a 
redistribuição da professora Jurselem Peres, tendo um voto contrário e uma abstenção. 
Segundo Ponto de Pauta: Aprovação de Projetos: a) Aprovação do projeto de Ensino, 
intitulado: “Práticas Alternativas de Ensino de Física: Compreensão dos Fenômenos 
Físicos com Enfoque na Experimentação e em Objetos Virtuais e Aprendizagem” de 
responsabilidade da profa. Eliane Cappellettto.  A profa Denise leu o parecer n° 04/2009 



(anexo) da Câmara de Ensino do IMEF. Neste parecer a relatora, profa. Andréa Cristina Konrath, 
informa  que o projeto, atendendo ao Programa de Práticas Alternativas de Ensino Edital 
01/2009, visa incentivar, apoiar e acompanhar os estudantes do curso de Física tendo como 
objetivo aprofundar suas aprendizagens sobre conceitos, princípios e fenômenos físicos, 
contribuindo na redução do índice de reprovação e evasão nesta área. O projeto conta com 
bolsistas e colaboradores do Curso de Física, bem como uma equipe de professores do IMEF. A 
Câmara de Ensino indicou a aprovação do projeto. Colocado em votação, o projeto foi aprovado 
por unanimidade. b) Aprovação do Projeto de pesquisa: “Deformações de Cônicas”,  de 
responsabilidade da professora Elaine Corrêa Pereira. A profa Denise leu o parecer nº 
022/2009 (anexo) da Câmara de Pesquisa, onde a profa. Bárbara relata a síntese do projeto. A 
Câmara de Pesquisa indicou a aprovação do projeto. Colocado em votação, o projeto foi 
aprovado por unanimidade. Terceiro Ponto de Pauta - Assuntos Gerais: A profa Denise 
informou ao Conselho que o COEPEA aprovará,  também, em breve a distribuição de vagas em 
decorrência do projeto REUNI. Segundo  a Administração Superior, o IMEF receberá 10 vagas 
docentes pelo REUNI (04 Matemática, 03 Física, 01 Estatística, 01 Matemática-SAP, 01 Física 
SAP), todas a serem preenchidas até o início do próximo ano. A professora Denise solicitou que 
os professores se articulem quanto à definição dos concursos. A seguir, a profa Denise leu parte 
da ata do C3, onde trata da apreciação do pedido encaminhado pelo IMEF de oferecimento da 
disciplina Algoritmos e Programação de Computadores I para a implantação da reforma  
curricular do Curso de Física. O C3 aprovou o oferecimento, condicionado a liberação do mesmo 
de ministrar a turma de Física Geral I. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, 
lavrada a presente ata que depois de aprovada, vai assinada pela secretária da reunião, Jane 
Mirapalhete Rodriguez e pela Diretora do Instituto de Matemática, Estatística e Física, Profa. 
Denise Maria Varella Martinez. 
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