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Aos vinte e nove dias do mês de novembro do ano de dois mil e treze, às nove horas,
reuniu-se ordinariamente o Conselho do Instituto de Matemática, Estatística e Física -
IMEF, no miniauditório da Escola de Engenharia,  sob presidência do Professor Paul
Gerhard Kinas, com a presença dos seguintes membros: os docentes: Adriana Elisa
Ladeira Pereira, André Meneghetti, Celiane Costa Machado, Claudio Maekawa, Fabricio
Ferrari, Leandro Bellicanta, Luiz Fernando Mackedanz, Magno Pinto Collares, Marcos
Cardoso Rodriguez, Mario Rocha Retamoso, Matheus Jatkoske Lazo, Renato Glauco
de Souza Rodrigues, Viviane Mattos, Wiliam Correa Marques; o técnico: Leandro da
Silva  Saggiomo;  o  discente:  André  Cougo  de  Cougo.  Justificada  a  ausência:  dos
docentes: Fabiana de Cezaro, Rosangela Menegotto; do técnico: Alessandro da Silva
Saadi; dos discentes: Débora Lima e Ricardo Lauxen. Iniciada a reunião, o Presidente
propôs a alteração na pauta com a retirada do Nono ponto, distribuição das disciplinas
para o primeiro semestre do ano de dois mil e quatorze, para ser apreciado na próxima
reunião. Colocada em votação, o Conselho aprovou por unanimidade a retirada do item
da pauta. Após, o Presidente colocou em discussão a pauta, conforme segue: Primeiro
ponto: Ad Referendum - Aprovação a troca de lotação das disciplinas: 1 - 01085P –
Fundamentos da Educação Ambiental, 2 - 01087P – Educação no Processo de Gestão
Ambiental e 3 - 010488P – Projetos de Ação Ambiental. O Presidente deu ciência ao
Conselho  através  da  leitura  do  Memorando  160/2013-IE.  Foram  realizados  alguns
questionamentos  sobre  o  motivo  para  tais  disciplinas  pertencerem  ao  IMEF.  Para
esclarecimento,  o Professor Mackedanz informou que para um curso Lato Sensu, é
necessária a lotação de alguma disciplina nos Institutos com professores envolvidos,
não necessariamente ligadas ao perfil do mesmo. Após isto, o Presidente colocou em
votação  o  ad  referendum  das  disciplinas,  havendo  a  aprovação  do  Conselho  por
unanimidade.  Segundo ponto:  Ad  Referendum  -  aprovação  para  pagamento  das
bolsas de qualificação técnica (Projeto de Extensão de Estatística de Desembarque
Pesqueiro – RS para Liana Fossati Sclowitz e Hugo Fernando Rodriguez. O Presidente
deu ciência ao Conselho,explicando que o procedimento ocorre a cada três meses,
sendo  necessária  a  aprovação  do  Conselho  da  unidade  para  encaminhar  tais
pagamentos.  Salientou que esta prorrogação só é válida para o mês de dezembro,
quando o prazo do atual projeto encerra. Colocado em votação, o Conselho aprovou o
ad  referendum  por  unanimidade.  Terceiro  ponto:  Ad  Referendum  -  aprovação  da
criação  do  Grupo  de  Pesquisa  em  Materiais  Avançados,  registrado  no  CNPQ  e
coordenado pelo professor Jorge Luiz Pimentel Junior. O Presidente realizou a leitura
do Memorando 285/13,  dirigido à Diretoria de Pesquisa da PROPESP, aprovando a
criação  do  grupo  para  validação  pela  Instituição  junto  ao  CNPq.   Os  conselheiros
questionaram  a  possibilidade  de  avaliação,  porém  o  presidente  sugeriu  o
encaminhamento de aprovar o ad referendum, porém solicitando ao professor Jorge
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que  o  mesmo  encaminhe  uma  descrição  do  grupo  de  pesquisa,  como  nome  dos
integrantes, linhas de atuação e vinculação com projetos de pesquisa, para apresentar
na  próxima  reunião  deste  Conselho.  Seguindo  este  encaminhamento,  o  Conselho
aprovou por unanimidade.Quarto ponto: Concurso Ensino de Física (Santo Antônio da
Patrulha). O Presidente falou sobre a importância da realização do concurso para a
consolidação  do  campus  de  Santo  Antônio  da  Patrulha.  Os  membros  do  Conselho
levantaram a questão da titulação exigida, considerando que o perfil apresentado pode
trazer candidatos sem qualquer envolvimento com a pesquisa em Ensino de Física.
Além disso, a banca propôs o conteúdo programático separado para a prova escrita e a
prova didática, o que não segue a determinação das normas para concurso públicos,
aprovada pelo COEPEA.Após as discussões, o Presidente sugeriu o encaminhamento
de  realizar  as  alterações  sugeridas,  em comum acordo  com a  banca  examinadora
proposta. O Conselheiro Renato Glauco sugeriu que o Conselho desse ao Diretor o
poder de encaminhar a minuta do edital após as alterações sugeridas, de forma a não
impedir  o  prosseguimento  do  processo.  Após  isto,  o  Conselho  votou  este
encaminhamento,  aprovando  por  unanimidade.  Quinto  ponto: Concurso  Física
Experimental  (Rio  Grande).  O  Presidente  deu  ciência  aos  membros  do  conselho,
dizendo que o mesmo surge da vaga criada com a remoção da Professora Rosângela
para o campus de Santo Antônio da Patrulha. O Presidente disse que são necessários
pelo menos 10 tópicos no conteúdo programático, e não pode ocorrer uma escolha de
tópico, como sugerida pela banca. O professor Mackedanz lembrou que a decisão dos
professores da Física era de manter áreas amplas, por isso sugeriu que fosse colocada
a área genérica Física de Plasmas ao invés de especificada como Plasma Tecnológico
e Plasma Fusão. O Professor Magno argumentou que uma área genérica poderia trazer
outra  pessoa,  com  interesses  de  pesquisa  diferentes.  Colocada  em  votação,  o
Conselho  aprovou  a  proposta  com  alterações  sugeridas,  por  unanimidade.  Sexto
ponto: Redistribuição  da  servidora  Rafaele  Rodrigues de  Araujo  (Processo  nº
23116.007206/2013-91 . O Presidente apresentou ao Conselho o processo supracitado,
para preenchimento da vaga decorrente da aposentadoria do Professor Arion. Procedeu
a leitura da decisão do grupo de professores da Física, que aceitou a redistribuição por
unanimidade. Após, o tema foi colocado em análise para os membros do Conselho,
sendo aprovado por unanimidade. Sétimo ponto: Redistribuição do servidor Daniel da
Silva  Silveira  (Processo  nº  23116.007489/2013-71).  O  Presidente  apresentou  ao
Conselho o processo supracitado, para preenchimento da vaga decorrente da remoção
da Professora Karin para o campus Santo Antônio da Patrulha. O Presidente explicou
que esta vaga se encontra no âmbito da UAB, estando vinculada ao trabalho junto à
SEaD. Explicou também que os docentes nesta situação são lotados junto ao IMEF por
um acordo junto à Reitoria, podendo desenvolver suas atividades de ensino presenciais
no Instituto. Por este motivo, a SEaD deve ser consultada e explicou que a secretária,
Professora Ivete, entendeu que o Professor Daniel deve participar de uma entrevista
com membros  da  SEaD e  do  IMEF,  para  verificar  o  grau  de  envolvimento  com as
atividades EaD. Desta forma, o encaminhamento sugerido foi de devolver o processo
ao Professor Daniel, para ciência e participar da reunião. O Presidente ainda indicou o
Professor Mackedanz como representante da Direção nesta reunião. Após a definição
da  SEaD,  em  caso  de  deferimento,  o  processo  será  encaminhado  ao  grupo  de
professores  da  Matemática  para  análise.  Este  encaminhamento  foi  aprovado  pelos
conselheiros, com uma abstenção. Oitavo ponto: Definição das datas de remoção dos
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professores, Lineia Schutz, Karin Ritter Jelinek e Rosângela Menegotto Costa para SAP
(Santo Antônio da Patrulha). O Presidente comentou que a PROGEP precisa de uma
definição de data para realizar a remoção das professoras para o campus de Santo
Antônio da Patrulha. O Presidente sugeriu a data de quinze de março do ano de dois
mil  e quatorze. O conselheiro Renato Glauco mostrou preocupação com a remoção
sem a garantia da substituição dos mesmos no campus Carreiros, mas foi informado
pelo Presidente que os concursos a serem realizados permitem que os professores
aprovados ingressem até o limite do 1º semestre letivo de 2014, que é dia 31 de março.
Colocado em votação, o ponto sendo aprovado por unanimidade pelos membros do
Conselho.  Décimo ponto: Homologação da  eleição  do  coordenador  e  coordenador
adjunto  do Curso de Ciências  –  EaD.  O Presidente  realizou a  explanação sobre  o
assunto, pedindo ao conselheiro Renato Glauco, integrante da Comissão Eleitoral, que
descrevesse o processo. O conselheiro informou que foi realizada uma reunião com os
docentes do curso, onde foi apresentada a candidatura única da Professora Jurselem
Carvalho Perez para  a  coordenação e  da Professora  Fabíola  Aiub Sperotto  para  a
coordenação adjunta. Após isto, realizou-se o processo de eleição, tendo a chapa sido
aclamada por unanimidade. Desta forma, o Conselho homologou os atos do processo
eleitoral,  indicando  as  Professoras  Jurselem  e  Fabíola  para  coordenadora  e
coordenadora adjunta, respectivamente, do curso de Licenciatura em Ciências – EaD.
Tal homologação deu-se por unanimidade entre os conselheiros. Assuntos gerais: O
Presidente comunicou a saída das servidoras Maria Vanderci Amaral Barbosa e Jane
Mirapalhete Rodrigues da Secretaria em cumprimento a decisão judicial,fazendo cessar
o desvio de função. Na oportunidade os membros do Conselho tomaram ciência do
reduzido efetivo de servidores da Secretaria Geral e Acadêmica, e se manifestaram de
forma a  normalizar  a  quantidade de servidores  Técnicos  administrativos  através  de
contratações por concurso. A Direção recebeu as manifestações e se comprometeu a
buscar  alternativas  para  a  situação  atual,  através  da  solicitação  de  bolsistas  e
estagiários  junto  à  PROGEP,  pelo  menos  em  caráter  temporário.  A  situação  das
coordenações de curso também foi manifestada, com os coordenadores requisitando
espaço  para  atendimento  dos  acadêmicos  e  para  guardar  a  documentação  dos
mesmos. Neste ponto, o Presidente falou sobre a situação das salas entregues pelo C3,
cujas chaves estão na PROINFRA, com previsão de entrega até o dia 30 de novembro.
Os conselheiros se manifestaram pedindo agilidade na liberação destes espaços, que
devem  ser  ocupados  por  salas  de  permanência  e  por  laboratórios.  Também  foi
comunicado que o Professor Mackedanz substituirá o Professor Kinas na Direção do
Instituto no período de dois a seis de dezembro, por motivo de viagem.  Nada mais
havendo a tratar, às onze horas e vinte minutos, 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,
Gilmar Freitas Silva, que secretariei a reunião.

Gilmar Freitas Silva
Secretário

Paul Gerhard Kinas
Diretor do Instituto de Matemática, Estatística e Física
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