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Aos nove dias do mês de agosto do ano de dois mil e doze, às nove
horas  e trinta minutos, reuniu-se ordinariamente o Conselho do
Instituto de Matemática, Estatística e Física, na sala N02  do

IMEF, sob a presidência da Profa Denise Maria Varella Martinez, com
a presença dos seguintes membros: docentes: Ana Maria Azambuja da
Silva,  André  Ricardo  Rocha  da  Silva,Bárbara  Denicol  do  Amaral
Rodriguez,Claudio Masumi Maekawa,  Elaine Pereira Correa, Fabíola
Aiub Sperotto, Fabrício Ferrari, Leandro Sebben Bellicanta, Juan
Segundo  Valverde,  Magno  Pinto  Collares,  Catia  Maria  Machado,
Matheus Jatkoske Lazo, Renato Glauco de Souza Rodrigues, ; presente
os técnicos:  Leandro Saggiomo e Núbia Margareth Cantarelli de Sá.
Justificada  a  ausência  dos  professores  Luverci  do  Nascimento
Ferreira, Luiz Fernando Mackedanz, Sebastião Cícero Pinheiro Gomes
e do técnico Alessandro da Silva Saadi. Iniciando a reunião, a
Presidente colocou em discussão a ordem do dia, conforme segue:
Primeiro Ponto de Pauta: Distribuição dos recursos do plano de ação

de  2011  para  compra  de  equipamentos:A  presidente  leu  o  Mem.
Circular 2/2012 - PROPLAD que trata de Demandas e Orçamento 2012,
onde consta que os R$ 500.000.00 aprovados no Plano de Ação 2012
serão distribuidos entre as Unidades Acadêmicas. O valor destinado
para o IMEF foi de  R$41.029,00, valor este previsto para cobrir
despesas  de  capital,  ou  seja,  aquisição  de  equipamentos.  Após
esclarecimentos, a presidente solicitou aos conselheiros  que a
informação e demanda  da compra de equipamentos fosse repassada aos
colegas. Solicitou ainda  que a demanda da Unidade seja encaminhada
para a Direção até o dia treze de agosto afim de que possa ser
processada e enviada à PROPLAD até dezessete de agosto. O Conselho,
em sua unanimidade, autorizou   a Direção e o Administrador a
realizar a execução do recurso citado acima e do recurso de capital
do IMEF. Segundo Ponto de Pauta: Representação do IMEF junto ao
CONSUN: A presidente leu o Mem. Circ. 2/2012-GabSecConselhos  onde
lembra que o mandato dos atuais representantes das Unidades encerra
em onze de setembro. E solicita que o Conselho de cada Unidade faça
a  escolha  ou  reconduza  os  seus  representantes  no CONSUN.  Após
discussão os conselheiros decidiram, por unanimidade, reconduzirem
os  representantes atuais até o dia 31 de dezembro, ocasião em que 
haverá uma renovação no Conselho da Unidade. Os professores  Ana
Maria  Azambuja  (titular),  Luiz  Augusto  Pinto  Lemos  (suplente),
Sebastião Cicero Gomes(titular) e André Ricardo Rocha da Silva
(suplente)  foram  indicados  para  prorrogação  do  mandato  como
representantes do IMEf junto ao CONSUN até o final do ano corrente.
Terceiro   Ponto  de  Pauta:  Aprovação  de  projetos:A  presidente
colocou para apreciação e votação os seguintes pareceres relativos
a projetos de ensino, pesquisa e extensão: a)Parecer Nº 41/2012 da
Câmara de Pesquisa, que tem como relatora a Profª Cristiana Andrade
Poffal e interessado o Profª Edite Taufer. O parecer trata da
solicitação  de  aprovação  do  projeto  de  pesquisa  intitulado
Álgebra:algumas  nuances,  sob  a  coordenação  da  professora  Edite
Taufer. Nesse projeto de pesquisa a docente pretende aprofundar
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seus  estudos  em  Álgebra,  dando continuidade a  sua  pesquisa  de
Mestrado e fortalecer o conhecimento dos estudantes de graduação;
b) Parecer Nº 42/2012 da Câmara de Pesquisa, que tem como relatora
Profª Cristiana Andrade Poffal e interessada  Profª Edite Taufer. O
parecer trata da solicitação de aprovação do projeto de pesquisa
intitulado "O problema inverso de Galois, sob a coordenação da
professora Edite Taufer. O projeto tem por objetivos propiciar a
formação de grupos de estudo sobre álgebra e Teoria de galois,
propor  parcerias  entre  pesquisadores  do  IMEF   e  de  outras
Universidades,  e  envolver  alunos  de  graduação  nas  atividades
desenvolvidas; c)Parecer Nº 07/2012 da Câmara de ensino, que tem
como relatora  a Profª Jurselem C. Perez e interessados Prof.
Fernando Kokubun e Prof. Luciano S. da Silva. O parecer trata da
solicitação  de  aprovação  do  projeto  de  pesquisa  intitulado
"Oficinas de introdução à robótica para professores e alunos do
ensino médio do município de Santo Antônio da Patrulha" e será
desenvolvido pelos professores Fernando Kokubun (IMEF) e Luciano
Silva da Silva (C3). Tem como proposta geral estimular nos alunos o
gosto pelo estudo da ciência e tecnologia, objetivando desenvolver
o raciocínio e a lógica na construção de protótipos de robótica
como uma ferramenta lúdica e interdisciplinar para demonstração do
conhecimento na sala de aula. Cabe salientar que o desenvolvimento
deste projeto ocorrerá no Campus de Santo Antônio da Patrulha por
meio  de oficinas  ofertadas aos alunos e  professores  do ensino
médio. Os pareceres dos projetos, citados acima foram colocados em
votação  e  aprovados  por unanimidade; d)  Após,  foi  colocado  em
votação  o  Relatório  de  atividades  do  projeto  de  extensão
"Estatisticas de Desembarque Pesqueiro da Região Sul do Rio Grande
do  Sul",  coordenado  pelo  prof.  Paul  kinas  e  foi  aprovado  por
unanimidade.  Quarto  Ponto  de  Pauta:Assuntos  Gerais:  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 por mim, secretária.

 

Jane Mirapalhete  Rodrigues

Secretária

 

 

 

Denise Maria Varella Martinez

Diretora do IMEF

Chave de Autenticidade: 146.2094.00540.20120813175044 https://www.sistemas.furg.br/sistemas/sedoc/aplicacoes/consultadoc/te...

2 de 2 14/9/2012 14:27


