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Aos dezoito dias do mês de janeiro do ano de dois mil e treze, às
nove horas, reuniu-se ordinariamente o Conselho do Instituto de
Matemática, Estatística e Física - IMEF, na sala N02, do Campus
Carreiros, sob presidência do Professor Paul Gerhard Kinas, com a
presença  dos  seguintes  membros:  os  docentes:  André  Meneghetti,
André Ricardo  Rocha  da Silva, Daiane Freitas, Claudio Maekawa,
Eneilson  Fontes,  Fabiana  De  Cezaro,  Fabrício  Ferrari,  Cinthya
Meneghetti, Débora Laurino, Luiz Augusto Pinto Lemos, Magno Pinto
Collares,  Mario  Rocha  Retamoso,  Matheus  Jatkoske  Lazo,  Renato
Glauco de Souza Rodrigues; o técnico: Leandro da Silva Saggiomo;
convidada: a docente Ana Maria Azambuja. Justificada a ausência do
docente Luiz Fernando Mackedanz e dos técnicos Alessandro Saadi e
Maria Vanderci do Amaral Barbosa. Iniciada a reunião, o Presidente
colocou  em  discussão  a  pauta,  conforme  segue:  Primeiro  ponto:
Homologação da representação do segmento técnico administrativo no
Conselho  do  Instituto  de  Matemática,  Estatística  e  Física:  O
presidente  leu  a  ata  do  processo  eleitoral  para  eleição  dos
representantes técnico-administrativos no Conselho do Instituto de
Matemática, Estatística e Física, na qual constou a escolha dos
servidores Leandro da Silva Saggiomo,  Alessandro Saadi e  Maria
Vanderci Amaral Barbosa como membros titulares do Conselho e o
servidor Ricardo Giacobbo Luz como suplente. Colocado em votação, o
Conselho  homologou  a  escolha  dos  técnicos  Leandro  Saggiomo,
Alessandro  Saadi  e  Maria  Vanderci  Amaral  Barbosa  como
representantes  titulares e  o técnico Ricardo  Giacobbo Luz como
representante  suplente  no  Conselho  do  Instituto  de  Matemática,
Estatística  e  Física.Segundo  ponto:  Homologação  das  datas  das
reuniões  ordinárias  do  Conselho  do  Instituto  de  Matemática,
Estatística e Física: O presidente apresentou ao Conselho as datas
em  que  serão  realizadas  as  reuniões  ordinárias  do  Conselho  do
Instituto de Matemática, Estatística e Física no ano de dois mil e
treze: dia dezoito de janeiro; vinte e dois de fevereiro; vinte e
dois de março; vinte e seis de abril; vinte e quatro de maio; vinte
e um de junho, vinte e seis de julho,trinta de agosto, vinte e sete
de setembro, vinte e cinco de outubro, vinte e dois de novembro e
treze de dezembro. Colocado em votação, o Conselho homologou as
datas  das  reuniões  ordinárias;  Terceiro  ponto:  Escolha  dos
representantes do Instituto de Matemática, Estatística e Física no
Conselho  Universitário:  O  presidente  explicou  que  são  dois
representantes do Instituto de Matemática, Estatística e Física no
Conselho  Universitário.  O  presidente  sugeriu  como  titulares  a
professora Adriana Pereira Ladeira, membro mais antigo no Conselho
do  Instituto  entre  os  docentes  do  grupo  da  Matemática,  e  o
professor Luiz Augusto Pinto Lemos que já atuava como suplente da
professora Ana Maria Volkmer Azambuja, solicitando ao conselho a
indicação dos dois suplentes. O Conselho apontou o professor Andre
Meneghetti como suplente do professor Luiz Augusto Pinto Lemos e a
professora Fabiana De Cezaro como suplente da professora Adriana
Ladeira  Pereira.  Colocado  em  votação,  o  Conselho  indicou  como
representantes do Instituto de Matemática, Estatística e Física no
Conselho Universitário a professora Adriana Ladeira Pereira, tendo
como suplente a professora Fabiana De Cezaro, e o professor Luiz
Augusto  Pinto  Lemos,  tendo  como  suplente  o  professor  André
Meneghetti.Quarto Ponto: Resultado do Concurso público Edital n.º
25/2012  –  Processo  23116.005695/2012-66:  Concurso  Público  para
provimento de 01 (uma) vaga; Origem: aposentadoria da Professora
Nanci  Ito;  Área  do  Conhecimento:  Ciências  Exatas  e  da  Terra;
Matéria: Probabilidade e Estatística; Classe: Adjunto; Regime de
Trabalho:  40h-DE.  A  professora  Ana  Maria  Volkmer  Azambuja,
presidente da Banca Examinadora, deu ciência ao Conselho de que,
embora houvesse cinco candidatos inscritos no concurso, não houve o
comparecimento de nenhum deles. O presidente expôs que o concurso
foi declarado encerrado sem a indicação de candidatos aprovados. O
Conselho debateu alternativas para o preenchimento da vaga. Entre
elas, a possibilidade do aproveitamento de candidatos aprovados em
concursos  semelhantes  efetuados  em  outras  IFES  mas  aguardando
contratação  ou  redistribuição.  Os  professores  Magno  Collares  e
Mateus  Lazo  comentaram  que  as  provas  de  projeto  deveriam  ser
mantidas  nos  futuros  concursos  públicos,  mesmo  que  de  forma
opcional, a fim de melhor identificar o perfil dos candidatos.
Colocado em votação, o Conselho homologou o resultado do concurso
público edital n.º 25-2012 e o declarou encerrado sem a indicação
de  candidatos  aprovados.Quinto  Ponto:  Aprovação  da  abertura  de
processo  seletivo  para  professor  substituto  (vaga  do  Professor
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Luverci): O presidente expôs a necessidade de abertura de processo
seletivo para professor substituto, para o preenchimento da vaga do
professor  Luverci,que  estará  em  afastamento  para  doutorado.  A
professora Cinthya Meneghetti mencionou a existência do Processo
Seletivo  para  professor  temporário  para  a  área  de  Cálculo
Diferencial e Integral, Matemática Financeira e Matemática, Edital
14/2012 (Processo n.º 23116.001183/2012-21),ainda em validade, em
que o candidato André Nunes Ferreira está classificado. O Conselho
entendeu   que  o  referido  candidato  poderia  ser  chamado,  sem
necessidade de se realizar nova seleção. Colocado em votação, o
Conselho decidiu verificar o interesse do candidato André Nunes
Ferreira em assumir a vaga do professor Luverci e, acaso este
candidato não queira assumir a vaga, autorizou a realização de novo
processo  seletivo.  Sexto  Ponto:  Assuntos  gerais:  1)  Curso  de
educação em ciências:  O presidente esclareceu que a professora
Débora Laurino foi eleita Coordenadora do Curso de Educação em
Ciências. O presidente expôs que o curso, por ser interunidades,
passa a ser lotado neste Instituto, motivo pelo qual a professora
Débora  Laurino  possuirá  Cadeira  no  Conselho  do  Instituto  de
Matemática,  Estatística  e  Física.  Com  a  palavra,  a  professora
Débora Laurino demonstrou as vantagens e os ônus da lotação do
referido  curso  neste  Instituto,  apontando  a   necessidade  da
contratação de servidor técnico administrativo secretariar o curso
ou,  caso  se  mostre  inviável,  um  bolsista.  2)  Modelagem
computacional. O presidente referiu sobre reunião que ocorrerá na
próxima  semana  a  fim  de  tratar  sobre  o  curso  de  Modelagem
Computacional. O presidente externou a opinião que a decisão em
manter a interunidade deverá ser tomada pelo conjunto de docentes
daquele Programa,  com o qual concordaram os demais membros do
Conselho. 3)Oferta da disciplina Física para Oceanografia (Código
03185): O presidente leu o e-mail enviado pelo Diretor do Instituto
de Oceanografia, o qual solicita que a disciplina “Física para
Oceanografia”  (Código  03185)  seja  oferecida  pelo  Instituto  de
Matemática, Estatística e  Física  e aulas sejam ministradas por
docente  do  Instituto  de  Oceanologia.  O  Conselho  decidiu  que  o
pedido do Instituto de Oceanologia será encaminhado para a Câmara
de Ensino que, uma vez ouvido os professores do Curso de Física,
emitirá  parecer  sobre  a  decisão  a  ser  tomada.  4)  Curso  de
Pós-Graduação  do  Mestrado  Nacional  em  Ensino  em  Física:  O
presidente comunicou que a proposta Universidade Federal do Rio
Grande está dentre as vinte e duas selecionadas para compor o
conjunto  de  polos  iniciais  do  Mestrado  Nacional  em  Ensino  de
Física.  Nada  mais  havendo  a  tratar,  o  presidente  encerrou  a
reunião, da qual foi lavrada a apresente ata, que vai assinada pelo
Diretor do Instituto de Matemática, Estatística e Física, Professor
Paul Gerhard Kinas, e, por mim, secretária em exercício, Fernanda
de Castro da Rocha.

 

Fernanda de Castro da Rocha
Secretária

 

 
Paul Gerhard Kinas

Diretor do Instituto de Matemática, Estatística e Física -IMEF
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