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ATA N.º12/2012
Aos quatorze dias do mês de setembro 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 - IMEF, na sala N02
do IMEF do Campus Carreiros, sob a presidência da Professora Denise
Maria Varella Martinez, com a presença dos seguintes membros: os
docentes: Ana Maria Azambuja da Silva, André Ricardo Rocha da
Silva, Barbara Denicol do Amaral Rodriguez,Claudio Maekawa, Elaine
Pereira Correa, Fabíola Aiub Sperotto, Leandro Sebben Bellicanta,
Luiz Fernando Mackedanz, Luverci do Nascimento Ferreira, Magno
Pinto Collares, Renato Glauco de Souza Rodrigues, Matheus Jatkoski
Lazo, Sebastião Cícero Pinheiro Gomes, ; presente os técnicos:
Alessandro da Silva Saadi e Leandro da Silva Saggiomo. A técnica
Núbia Margareth Catarelli de Sá e o professor Mario Rocha Retamoso
não compareceram a reunião e justificaram a ausência. Iniciando a
reunião, a Presidente colocou em discussão a ordem do dia, conforme
segue Pauta: Primeiro ponto da Pauta: Aprovação de projetos: A
presidente fez a leitura e colocou para apreciação e votação os
seguintes pareceres relativos a projetos de ensino, pesquisa e
extensão a) Parecer 06/2016 da câmara de extensão que tem como
relatora a Profa Mauren Porciúncula Moreira da Silva e interessado
o prof Luiz Fernando Mackedanz. O parecer trata da solicitação de
aprovação do projeto de extensão intitulado" Ensinando Física para
Crianças: o lúdico ao lado da Ciência", que apresenta como objetivo
mostrar experimentos simples e de fácil entendimento para as
crianças da Escola Silva Gama, na turma do quarto ano, alguns
conceitos da área da física. b) Parecer 07/2012 da câmara de
extensão como relatora a Profa Mauren Porciúncula Moreira da Silva
e interessado o prof. Luiz Fernando Mackedanz. O parecer trata da
solicitação de aprovação do projeto de extensão intitulado "
Utilizando o Playing-game (RPG) como componente motivacional para a
introdução da astronomia no ensino Médio". c) Parecer 08/1012 da
câmara de extensão que tem como relatora a profª Denise de Sena
Pinho e interessado o prof. Leandro Sebbem Bellicanta. O parecer
trata
da solicitação de aprovação do projeto de extensão
intitulado " Curso Preparatório para Exame Nacional de Acesso Ao
PROFMAT - 2013. os pareceres dos projetos citados acima foram
colocados em votação e aprovados por unanimidade. Segundo ponto de
Pauta:Indicação de Comissão para eleição : Direção do IMEF
(2013-2016), Coordenação de Cursos (2013-2014). representação das
áreas no Conselho (2013-2014): A Presidente colocou em discussão a
necessidade de indicar uma comissão eleitoral a fim de conduzir as
eleições para a direção do IMEF, coordenação dos cursos de
graduação e posteriormente para os representantes das áreas no
Conselho. Após discussões os conselheiros indicaram os servidores
Tales Luiz Popiolek, Marcos Cardoso Rodriguez, Flavia Conde Kneip e
Daniel Hosser Hall para compor a Comissão Eleitoral do IMEF. A
Indicação foi aprovada por unanimidade. Terceiro ponto de Pauta:
Afastamento da professora Ana Maria Azambuja para Pós- Doutorado:
Dando seguimento à reunião, a presidente colocou em votação o
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afastamento da professora Ana Maria Volkmer de Azambuja para Pós Doutorado na Universidade Federal do Rio Grande do Sul- UFRGS, no
Departamento de Engenharia de Produção e Transportes, tendo como
Orientador o Professor Luiz Afonso dos Santos Senna. A proposta de
trabalho apresentada foi analisada pela Câmara de Pesquisa do IMEF,
a qual recomenda aprovação por parte do conselho. O trabalho
intitulado Análise de Eficiência em Serviços de Praticagem em
Portos Brasileiros e Internacionais tem como objetivo avaliar os
modelos dos serviços de praticagem hoje existentes no Brasil e
propor
uma
reestruturação
da
infraestrutura
operacional
e
administrativa dos serviços, otimizando custos logísticos e
amenizando tarifas existentes. O assunto foi colocado em discussão.
Após, o Conselho, considerando que o afastamento solicitado consta
no plano de Capacitação do IMEF, que a área de Estatística foi
favorável ao afastamento da professora, que a qualificação da
professora é importante para o crescimento da pesquisa no IMEF e
que a Câmara de Pesquisa aprovou o projeto a ser implementado o
Conselho aprovou,por unanimidade, o afastamento para estágio
pós-doutoral da professora Ana Maria Volkemer Azambuja. Quarto
Ponto de Pauta: Assuntos Gerais:
A professora Denise comunicou ao
conselho que o professor Cristiano Brenner Mariotto estará se
afastando para fora do país
para participar da reunião Temática
Cuba y Brasil no século 21, no período de 22/09/2012 a 30/09/2012,
em Havana/Cuba, com ônus FURG para diárias de 22 a 28/09/2012. Nada
mais havendo a tratar, a presidente encerrou a reunião, da qual foi
lavrada a presente ata, que vai assinada pela diretora do Instituto
de Matemática, Estatística e Física, Profa Denise Maria Varella
Martinez e por mim
Maria Vanderci Amaral Barbosa secretaria do
Instituto.
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