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ATA No 24 
No 20º dia do mês de março de 2009, às 13h:30, reuniu-se, ordinariamente, o Conselho do 

Instituto de Matemática, Estatística e Física, na sala 228 do Pavilhão 02, para tratar da seguinte 

ordem do dia: 1- Inclusão no Conselho do IMEF do membro representante do Programa de Pós-

graduação em Educação em Ciências Química da Vida e Saúde, profa Débora Pereira Laurino; 

2-Inclusão no Conselho do IMEF como membro representante do setor da matemática,  prof. 

Tales Luiz Popiolek ; 3- Aprovação da indicação da candidata Denise de Sena Pinho, aprovada 

no Concurso Público, objeto do Edital 010/2008, para ocupar a vaga da Liberação para Educação 

a Distância/ Sistema Universidade Aberta do Brasil da Deliberação N°023/2009-COEPEA;4- 

Aprovação do Projeto de Pesquisa intitulado “A Transformada de Radon e a Tomografia por raio 

-X”  sob a coordenação do Prof. Adriano De Cezaro; 5- Aprovação do Projeto de pesquisa 

(iniciação científica) intitulado Sistemas de Equações Lineares e o modelo de Leontief” sob a 

coordenação do prof. Adriano De Cezaro; 6-Projeto de Ensino intitulado ‘Seminários de Análise 

Funcional” sob a coordenação dos Profs. Mário Rocha Retamoso e Adriano De Cezaro; 7- 

Aprovação do relatório de Extensão intitulado “Conteúdos de Física de Nível Médio II, sob a 

responsabilidade do Prof. Arion de Castro Kurtz dos Santos; 8- Aprovação da Comissão 

Examinadora para progressão funcional para prof. 3° Grau Associado I; 9- Aprovação do Projeto 

de Extensão de título “Análise da Alocação do Tráfego na Av. Aquidaban e Vias Adjacentes sob 

a responsabilidade da Profa. Ana Maria Volkmer de Azambuja da Silva. 10- Aprovação do 

projeto de Extensão de título “Ousadia Pré-Vestibular Popular” sob a responsabilidade da Profa. 

Marília Nunes Dall’Asta. 11- Aprovação do relatório do Projeto Extensão, intitulado 

“Matemática para todos: revisando nossas aprendizagens”, de responsabilidade da  professora 

Débora Laurino; 12- Pedido de redistribuição do professor Luis Dias Almeida; 13- Pedido de 

redistribuição da profa. Jurselem Carvalho Perez; 14 – Assuntos Gerais. Presentes os membros 
docentes: Denise Maria Varella Martinez (Presidente – Diretora do Instituto de Matemática, 

Estatística e Física), Aline Guerra Dytz, Celiane Costa Machado, Cristiano Brenner Mariotto,   

João Rodrigo Souza Leão, Leandro Sebben Bellicanta, Luiz Augusto Andreolli de Moraes, 

Marcos Cardoso Rodriguez, Mario Rocha Retamoso, Sebastião Cícero Pinheiro Gomes e Tales 

Luiz Popiolek. Ausentes os seguintes membros docentes: Débora Pereira Laurino, Elaine 

Correa Pereira e Paul Gerhard Kinas (justificadas). Presentes os membros técnicos-
administrativos: Claudenir Caetano de Barros, Jane Mirapalhete Rodrigues e Núbia Margareth 

Cantarelli de Sá. Iniciando a reunião a presidente solicitou inclusão como décimo primeiro ponto 

da pauta o relatório de projeto de extensão, intitulado “Matemática para todos: revisando nossas 

aprendizagens” de responsabilidade da professora Débora Laurino. A inclusão do ponto na pauta 

foi aprovado por unanimidade pelo Conselho. Primeiro Ponto de Pauta: Inclusão no Conselho 

do IMEF do membro representante do Programa de Pós-graduação em Educação em 
Ciências Química da Vida e Saúde, profa Débora Pereira Laurino - Indicação da Diretora: 
A Diretora  informou ao Conselho que no dia 05 de março de 2009 recebeu o memorando 

N°005/2009 do PPGEC, no qual a coordenadora deste Programa  informa que a profa. Débora 

Pereira Laurino representa o PPGEC junto ao Conselho do IMEF. A indicação da professora 

como representante do PPGEC foi acatada por unanimidade. Segundo Ponto de Pauta: 

Inclusão no Conselho do IMEF como membro representante do setor da matemática,  prof. 
Tales Luiz Popiolek – Indicação da Diretora:  A Diretora esclarece que com o aumento do 

número de professores  (05) do setor da Matemática, o setor passou a ter  o direito de indicar 

mais um representante no Conselho, mantendo o número de até no máximo 12 representantes 



não natos. A indicação foi aceita por unanimidade. Terceiro Ponto de Pauta: Aprovação da 

indicação da candidata Denise de Sena Pinho, aprovada no Concurso Público, objeto do 
Edital 010/2008, para ocupar a vaga da Liberação para Educação a Distância/ Sistema 
Universidade Aberta do Brasil da Deliberação N°023/2009-COEPEA; A Diretora informou 

ao Conselho que recebeu uma vaga UAB para o setor da Matemática. Como se tem um terceiro 

candidato aprovado do Concurso Público, objeto do Edital 010/2008, a Diretora indica a 

contratação da candidata Denise  de Sena Pinho. Colocado em votação a indicação foi aprovada 

por unanimidade. Quarto Ponto de Pauta: Aprovação do Projeto de Pesquisa intitulado “A 

Transformada de Radon e a Tomografia por raio -X”  sob a coordenação do Prof. Adriano 
De Cezaro; a Diretora leu o parecer N° 02/2009(em anexo) da Câmara de Pesquisa do IMEF, 

cuja relatora foi a profa. Ana Maria Volkemer de Azambuja da Silva. Neste parecer a relatora 

apresenta a análise do referido projeto e indica sua aprovação.  Colocado em votação, o parecer 

da relatora foi aprovado pelo Conselho por unanimidade. Quinto Ponto de Pauta: Aprovação 

do Projeto de pesquisa (iniciação científica) intitulado Sistemas de Equações Lineares e o 
modelo de Leontief” sob a coordenação do prof. Adriano De Cezaro; a Diretora leu o parecer 

N° 03/2009(em anexo) da Câmara de Pesquisa do IMEF, cuja relatora foi a profa. Ana Maria 

Volkemer de Azambuja da Silva. Neste parecer a relatora apresenta a análise do referido projeto 

e indica sua aprovação.  Colocado em votação, o parecer da relatora foi aprovado pelo Conselho 

por unanimidade. Sexto Ponto de Pauta: Projeto de Ensino intitulado ‘Seminários de Análise 
Funcional” sob a coordenação dos Profs. Mário Rocha Retamoso e Adriano De Cezaro; a 

Diretora leu o parecer (em anexo) da Câmara de Ensino do IMEF. Neste parecer a Câmara indica 

para aprovação o referido projeto.  Colocado em votação, o parecer da Câmara foi aprovado pelo 

Conselho por unanimidade. Sétimo Ponto de Pauta: Aprovação do relatório de Extensão 

intitulado “Conteúdos de Física de Nível Médio II, sob a responsabilidade do Prof. Arion 
de Castro Kurtz dos Santos;  A Câmara de Extensão indica para aprovação o relatório de 

atividades de Extensão 2008 do projeto, intitulado “Conteúdos de Física de Nível Médio II”, 

devido ao fato de que o mesmo está de acordo com as normas vigentes do Plano Nacional de 

Extensão.  Colocado em votação o relatório foi aprovado por unanimidade. Oitavo Ponto de 

Pauta: Aprovação da Comissão Examinadora para progressão funcional para prof. 3° 
Grau Associado I- indicação da Diretora: A Diretora informou ao Conselho que foi necessário 

designar uma Comissão Examinadora para análise de progressão funcional para a classe de 

Professor Associado I, conforme solicitado pela CPPD. A Comissão é formada pelos 

professores: Arion de Castro Kurtz dos Santos (professor Titular), Sebastião Cícero Pinheiro 

Gomes (professor Titular) e Tales Luiz Popiolek (professor Associado I). A indicação da 

Diretora foi aprovada por unanimidade. Nono Ponto de Pauta:  Aprovação do Projeto de 
Extensão de título “Análise da Alocação do Tráfego na Av. Aquidaban e Vias Adjacentes 
sob a responsabilidade da Profa. Ana Maria Volkmer de Azambuja da Silva: a Diretora leu 

o parecer N° 01/2009(em anexo) da Câmara de Extensão do IMEF, cujo relator foi o prof. Arion 

de Castro Kurtz dos Santos. Neste parecer o relator apresenta a análise do referido projeto e 

indica sua aprovação.  Colocado em votação, o parecer do relator foi aprovado pelo Conselho 

por unanimidade. Décimo Ponto de Pauta: Aprovação do projeto de Extensão de título 

“Ousadia Pré-Vestibular Popular” sob a responsabilidade da Profa. Marília Nunes 
Dall’Asta: a Diretora leu o parecer N° 02/2009(em anexo) da Câmara de Extensão do IMEF, 

cuja relatora foi a profa. Cátia Maria dos Santos Machado. Neste parecer a relatora apresenta a 

análise do referido projeto e indica sua aprovação.  Colocado em votação, o parecer da relatora 

foi aprovado pelo Conselho por unanimidade. Décimo Primeiro Ponto de Pauta: Aprovação 

do relatório do Projeto Extensão, intitulado “Matemática para todos: revisando nossas 
aprendizagens”, de responsabilidade da Professora Débora Laurino;  A Câmara de Extensão 

indica para aprovação o relatório de atividades de Extensão 2008 do projeto aprovado na Ata 012 

do IMEF, intitulado “Matemática para todos: revisando nossas aprendizagens”, devido ao fato de 

que o mesmo está de acordo com as normas vigentes do Plano Nacional de Extensão.  Colocado 



em votação o relatório foi aprovado por unanimidade. Décimo Segundo Ponto de Pauta: 
Pedido de redistribuição do professor Luis Dias Almeida: O professor Marcos Rodriguez 

informou ao Conselho que, no dia de ontem, o setor de Física se reuniu para opinar sob o pedido 

de redistribuição do professor Luis Almeida. O pedido foi aprovado pelo setor por unanimidade. 

O conselho referendou, por unanimidade, a aprovação do setor de Física. Décimo Terceiro 
Ponto de Pauta:  Pedido de redistribuição da profa. Jurselem Carvalho Perez; A Diretora  

esclareceu que levou o assunto ao setor de matemática e a maioria dos professores mostraram-se 

favoráveis a redistribuição da professora Jurselem. Com a palavra o professor Mário Retamoso 

manifestou-se contra a aceitação do pedido de redistribuição da Profª Jurselem. Porque quando o 

setor da matemática decidiu os detalhes do edital 034/2008, que tratava da abertura de concurso 

para contratação de três(3) docentes para a área de Matemática, o prof. Mário defendeu a 

abertura de concurso para a classe de Professor Assistente, com titulação de Mestrado em 

Matemática  Pura ou Aplicada, pois ainda são poucos os doutores formados nessas áreas e em 

geral optam por ir para grandes centros. E este motivo não impediria doutores de concorrerem. 

Além disso, o prof. Mário entende que temos muitos professores já qualificados em áreas 

aplicadas ao passo que não temos tantos com formação específica em Matemática.  Em posição 

contrária a esta defesa, foi decidido, na época, pelos professores da área de Matemática do 

IMEF, que seria exigida a titulação de doutorado em áreas afins. Nesses termos, o professor 

Mário não concorda em aceitar o pedido de redistribuição, pois acha um tanto contraditório a 

decisão de exigência de doutorado quando da realização de concurso e a seguir violar a exigência 

para uma redistribuição.  A seguir o professor Leandro Bellicanta pediu a palavra e disse que 

apesar de reconhecer o trabalho exemplar desenvolvido pela professora Jurselem, durante a 

vigência dos seus contratos como professora substituta, manifestou-se contrário ao pedido de 

redistribuição da citada professora. Justificando que nos últimos concursos realizados na FURG 

para a área da Matemática a requerente não poderia sequer inscrever-se devido ao fato de não 

cumprir os requisitos mínimos exigidos de titulação requeridos nos editais. Na opinião dele, a 

aceitação da redistribuição estaria em contradição com os critérios de seleção adotado pelo setor 

até o momento. Após discussões a Diretora fez a seguinte sugestão: “aceitamos a redistribuição 

da professora Jurselem, caso exista uma vaga para contratação de professor (IMEF) na classe 

compatível com a formação da professora”. Colocada a sugestão da Diretora em votação, o 

Conselho aprovou a sugestão da Diretora por doze (12) votos favoráveis e dois (02) votos 

contrários. Décimo Quarto Ponto de Pauta: Assuntos Gerais; A Diretora solicitou a todos os 

presentes que mantenham atualizados os seus currículos Lattes, debatam e discutam o  

Regimento Geral da Universidade, que será assunto de uma futura reunião.  Os professores 

Aline, Leandro e João comentaram que estão organizando, juntamante com outros professores do 

IMEF, a primeira semana do IMEF. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, lavrada 

a presente ata que, após lida e aprovada, vai assinada pela secretária da reunião, Jane 

Mirapalhete Rodrigues e pela Diretora do Instituto de Matemática, Estatística e Física, Profa. 

Denise Maria Varella Martinez.  
 

 
__________________________                                          ___________________________

  Jane Mirapalhete Rodrigues                                                  Denise Maria Varella Martinez 

                     Secretária                                                                   Diretora do IMEF         
 

 

 

 

 

   
 
 



 
 
 
 
 


