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Aos vinte e um dias do mês de maio do ano de dois mil e dez, às dez horas e
trinta minutos, reuniu-se ordinariamente o Conselho do Instituto de Matemática,
Estatística e Física, na sala 233 do pavilhão 02, do Campus Carreiros, sob a
presidência da profa Denise Maria Varella Martinez, com a presença dos
seguintes membros: os docentes: André Ricardo Rocha da Silva (substituindo o
coordenador Cristiano Brenner Mariotto afastado para participar de banca de
concurso) Cláudio Masumi Maekawa, Darci Luiz Savicki, Elaine Correa Pereira,
Evamberto Garcia de Góes, Leandro Sebben Bellicanta, Luiz Augusto Andreolli de
Moraes, Marcos Cardoso Rodriguez, Mario Rocha Retamoso, Paul Gerhard Kinas,
Sebastião Cícero Pinheiro Gomes e Tales Luiz Popiolek; os técnicos: Leandro da
Silva Saggiomo, Maria Vanderci Amaral Barbosa e Núbia Margareth Cantarelli de
Sá. Justificada a ausência dos professores Débora Pereira Laurino e João
Rodrigo Souza Leão. Como professor convidado o professor Luverci do Nascimento
Ferreira. Ao iniciar a reunião, a Presidente colocou em discussão a ordem do
dia, conforme segue: Primeiro ponto da Pauta:
Homologação dos Ad Referendum
dos seguintes Projetos de Pesquisa: 1)Um estudo da Estabilidade do modelo de
LEONTIEF de responsabilidade do professor Adriano De Cezaro 2)Estudo Teórico e
Experimental Sobre a Modelagem e o Controle de Estruturas Flexíveis, de
responsabilidade do professor Sebastião Cícero Pinheiro Gomes. Colocado em
votação os projetos foram aprovados os Ad Referendum por unanimidade. Segundo
Ponto da Pauta: Aprovação de Projetos: a)Aprovação do Projeto de Pesquisa,
intitulado Evaluation of alternatives to Destructive Gillnet Fishing for
Conserving Endangered Marine Species: Trial Brazil, de responsabilidade do
Professor Paul Gerhard Kinas. Dando seguimento a reunião a presidenta leu o
parecer N°006/2010(anexo) da Câmara de Pesquisa, cuja relatora foi a profª. Ana
Maria V. Azambuja da Silva.
O projeto visa, testar a efetividade de redes
reflectivas e menos emalhantes na redução da captura acidental de toninhas e de
tartarugas-verde (duas espécies ameaçadas) na pesca de emalhe artesanal do
litoral de São Paulo. Este estudo é proposto e administrado por Timothy Werner
do New England Aquarium (NEAq)e será desenvolvido em alguns paises, dentre eles
o Brasil.Esse projeto possui um grupo de professores cooperadores da FURG,
sendo eles o professor Eduardo Sechi do IO/FURG e o Professor Paul Kinas
IMEF/FURG. Este último será o responsável pelo delineamento experimental e
Análise dos dados. A câmara de Pesquisa indica a aprovação do Projeto. Colocado
em votação, o projeto foi aprovado por unanimidade. b)Aprovação do Projeto de
Pesquisa,
intitulado
análise
da
Qualidade
da
Imagem
pelas
técnicas
radiográficas em função do padrão de qualidade das imagens radiológicas de
responsabilidade da Professora Aline Guerra Dytz. Na sequência da reunião a
presidenta leu o parecer N°007/2010(anexo) da Câmara de Pesquisa, cujo relator
foi o prof. Otávio Socolowiski Junior. O projeto tem como objetivo analisar as
técnicas radiográficas em função do tipo de gerador (monofásico ou trifásico)
que compõem o equipamento de raio X e identificar os parâmetros responsável
pela qualidade da imagem para cada tipo de gerador. A aluna Monique da Silva
Agostinho (bolsa permanência) fará um acompanhamento dos exames radiográficos
realizados no setor de radiologia do Hospital Universitário e se reunirá
semanalmente com a orientadora para discussão sobre o andamento com projeto. A
câmara de Pesquisa indica a aprovação do Projeto. Colocado em votação, o
projeto foi aprovado por unanimidade. c) Aprovação do Projeto de Pesquisa,
intitulado Avaliação dos impactos sócio ambientais causados por acidentes
radioativos e nucleares – fase II de responsabilidade da Professora Aline
Guerra Dytz. Dando continuidade a reunião a presidenta leu o parecer
N°008/2010(anexo) da Câmara de Pesquisa, cuja relatora foi a profª. Bárbara
Denicol do Amaral Rodriguez. O projeto conta com a colaboração do Professor
Evamberto Garcia de Góes e com a participação de dois bolsistas, os alunos do
curso de física José Alfredo De Villa Terra Junior e Fransuelen Corvo Retzlaf.
O objetivo do referido projeto é de ampliar os estudos, realizados na fase I,

para o caso de “Three Mile Island” onde houve uma certa similaridade com o
acidente de Chernobyl e estudos para La Plata. Com base nos dados obtidos será
analisado o impacto desses acidentes/incidentes e serão estabelecidas as
consequências sociais econômicas e psicológicas. A câmara de Pesquisa indica a
aprovação do Projeto. Colocado em votação, o projeto foi aprovado por
unanimidade. Terceiro Ponto da Pauta: Aprovação da Proposta de Distribuição e
execução do orçamento 2010 IMEF: Passado ao terceiro ponto da pauta, a
Presidenta apresentou ao Conselho a proposta do plano de aplicação de recursos
de custeio 2010. Esclareceu que conforme a proposta de distribuição de
Orçamento Interno aprovado na reunião Ordinária do COEPEA, do dia trinta de
abril de dois mil e dez, o recurso destinado ao IMEF foi de setenta e seis mil
e seiscentos reais (R$ 76.600,00). A presidenta, então, leu a proposta da
Direção do IMEF, sendo a seguinte: Almoxarifado - recurso de dez mil reais (R$
10.000,00); Material de Consumo - recurso de vinte e sete mil, cento e vinte
reais (R$ 27.120,00); Serviços de Pessoa Física - recurso de dois mil reais (R$
2.000,00); Impostos Pessoa Fisica - recurso de quatrocentos reais (R$400,00);
Serviços Pessoa Jurídica: recurso de quatorze mil e cem reais (R$ 14.100,00);
Diárias recurso de dezesseis mil e setecentos e setenta e cinco reais(R$
16.775,00); Passagens recurso de seis mil e duzentos e cinco reais(R$
6.205,00). A presidenta, a seguir, passou a palavra para o Administrador
Leandro da Silva Saggiomo que apresentou a sugestão da Direção para a
utilização dos recursos disponíveis para o ano de 2010: Almoxarifado – este
recurso será utilizado com total autonomia da Direção, atendendo as demandas
emergentes e contemplando a funcionalidade das atividades do Instituto; Consumo
– este recurso será utilizado a partir da captação da demanda fornecida pelos
servidores do Instituto, a fim de satisfazer as necessidades de atendimento de
suas atividades/laboratórios. Para atingir tal fim será encaminhado à todos os
servidores do Instituto um quadro de captação de demanda em que o servidor, com
prazo pré-determinado, devolverá a solicitação do material de consumo para o
exercício de suas atividades à administração (planilha anexo I). O prazo para
retorno dessas informações deverá ser rigorosamente cumprido, ficando entendido
pela Direção que caso não ocorra o encaminhamento do quadro anexo I o servidor
não necessita de nenhum tipo de material. Serviços de Pessoa Física/Imposto:
este recurso será utilizado com total autonomia pela Direção da Unidade;
Serviços de Pessoa Jurídica: este recurso será utilizado com a autonomia da
Direção para prestação de serviço de pessoa jurídica. Entretanto, para a
utilização do recurso para pagamento de taxas de inscrição em congressos e
taxas de publicação em congresso/revista cientifica será utilizado um quadro
(planilha anexo II) para a captação de demanda, onde o servidor informará sua
intenção de participação em congressos (desde que apresente ou publique
trabalhos) e/ou publicação de artigos. Conforme a seguinte norma: a)Pagamento
de taxa de publicação em revistas (qualis A, B ou C), máximo de R$ 600,00 por
artigo/professor, casos omissos serão julgados pelo Conselho; b) 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; casos omissos
serão aprovados pelo Conselho. Diárias/Passagens: Este recurso será utilizado a
partir da captação da demanda fornecida pelos servidores da Unidade (Planilha
anexo II) de acordo com a seguinte regra: a) Recurso de três mil e novecentos
reais (R$ 3.900,00) reservados para eventos ligados aos cursos do IMEF (R$
1.300,00 por curso), a disposição dos coordenadores de Curso; b) Diárias - Até
duas diárias e meia (2 1/2) para a participação em Congressos, mantendo a ordem
de prioridade (internacional, nacional, regional), desde que o servidor
apresente trabalho; casos omissos serão julgados no Conselho; c) Reserva de
dois mil reais (R$ 2.000,00) para pagamento de diárias e passagens a
professores participantes de
bancas examinadoras para Concursos Públicos do
IMEF; d)Solicitações de pagamento de passagens aéreas e outras solicitações
somente serão contempladas caso haja recurso disponível e a critério do
Conselho. A proposta de aplicação dos recursos de custeio para o corrente ano
foi aprovada por unanimidade. Quarto Ponto da Pauta: Aprovação da Proposta de
Reestruturação do Curso de Licenciatura em Matemática: A Presidenta solicitou
ao conselho a aprovação de abertura de processo de reestruturação do curso de
Licenciatura em Matemática, com o sistema de créditos semestral e de turno

noturno. A palavra foi passada ao Professor Luverci Ferreira, membro da
Comissão de Reestruturação do Curso. O mesmo esclareceu que o Plano Político
Pedagógico da reestruturação do curso de Matemática-Licenciatura está em
andamento e que já foi realizado uma reunião com os Professores do IMEF para a
apresentação do novo quadro de seqüência lógica e possíveis sugestões. O
professor salientou que no aguardo da manifestação da PROGRAD quanto a
implantação do curso reformulado para o ano de 2011 ou 2012. A presidenta
solicitou a o engajamento de todos os professores do IMEF na reformulação do
Curso de Licenciatura em Matemática. Colocado em Votação a proposta de
reestruturação do Curso de Licenciatura em Matemática foi aprovada por
unanimidade.Quinto Ponto da Pauta: Assuntos Gerais: A professora Denise
Martinez agradeceu à todos o apoio e a
amizade dispensados durante o seu
período de licença saúde. A presidente leu o memorando encaminhado pelo
Professor Luiz Augusto Andreoli de Moraes no qual o mesmo solicita a sua
exoneração do cargo de coordenador do curso de Licenciatura em Matemática, por
motivos absolutamente Pessoais.A presidente informou que o Professor Luverci do
Nascimento Ferreira assumirá pró-tempere a coordenação do Curso. A Presidente
ainda informou que o Professor Marcos Cardoso Rodriguez foi convidado pela
Universidade Estadual Paulista Julio de Mesquita Filho a ministrar o tópico
“Introdução ao Modelo Padrão Supersimétrico Mínimo(MSSM)”, no contexto da
disciplina Partículas Elementares III, no período de 16 a 27 de setembro de
2010, na cidade de São Paulo/SP. A presidenta solicitou ao Conselho a liberação
de diárias para que a servidora Maria Vanderci do Amaral Barbosa participe do
VI Congresso de secretárias das Universidades Brasileiras, a ser realizado de
27 a 30/09/2010, na UFRGS em Porto Alegre. O pagamento da taxa de inscrição e
transporte será disponibilizado pela PROGEP (MEMO n° 128/DSARH/PROGEP). O
Conselho acatou a solicitação da presidenta. Nada mais havendo a tratar, a
presidente encerrou a reunião, da qual foi lavrada a apresente Ata, que vai
assinada pela Diretora do Instituto de Matemática, Estatística e Física, Profa.
Denise Maria Varella Martinez e pela secretaria, Maria Vanderci Amaral Barbosa.
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