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Aos  quatorze  dias  do  mês  de  julho  do  ano  de  dois  mil  e  dezesseis,  às
14h35min,  reuniu-se   ordinariamente   o  Conselho  do  Instituto  de
Matemática,  Estatística  e  Física  -  IMEF,  no  mini-auditório  da  Escola  de
Engenharia, sob a presidência do Professor Luiz Fernando Mackedanz e com
a presença dos seguintes membros: Os docentes Adriana Ladeira Pereira,
Aline  Guerra  Dytz,  Catia  Maria  dos  Santos  Machado,  Cristiana  Andrade
Poffal, Daiane Silva de Freitas, Fabíola Aiub Sperotto, João Thiago Amaral,
Jorge  Luiz  Pimentel  Junior,  Magno  Colares,  Matheus  Lazo,  Otávio
Socolowski, Rodrigo Barbosa Soares, Vanderlei Manica, Wiliam Marques; o
técnico Alisson Pereira e o discente Vinícius Becker. Justificaram a ausência
o conselheiro Adriano de Cezaro que está em um congresso na Colômbia e a
conselheira Mauren da Silva que estava no ENEM. O presidente solicitou
aos presentes a inclusão de dois pontos na pauta, o primeiro referente à
reunião do grupo da Matemática sobre o  concurso para a  vaga do Prof.
Leandro Bellicanta e o segundo referente à criação de uma disciplina da
PPGEC. A inclusão dos pontos foi aprovada por unanimidade e os mesmos
serão apreciados ao final da pauta. O presidente iniciou a leitura dos pontos
da pauta, na ordem que segue: Primeiro Ponto: Aprovação do Relatório
Final da “IX Semana Acadêmica da Física”. O presidente fez a leitura do
parecer  da  câmara  de  Extensão  e  colocou  o  ponto  para  apreciação.  O
conselheiro  Magno  falou  que  estava  participando  de  uma  banca  de
doutorado e não pode estar em Rio Grande durante a semana acadêmica,
mas disse que o evento foi um sucesso. Toda a organização do evento foi
conduzida pelo DAF. Colocado em votação, o relatório final foi aprovado por
unanimidade. Segundo Ponto: Aprovação do Projeto de Pesquisa intitulado
“Teoria de Perturbação Quiral e o Setor Não-Leptônico sem Estranheza do
Modelo Padrão”, sob a coordenação do docente Claudio Masumi Maekawa.
O presidente fez a leitura do parecer da câmara de Pesquisa e colocou o
ponto para apreciação. Sem manifestações, colocado em votação, o projeto
foi aprovado por unanimidade. Terceiro Ponto:  Aprovação do Projeto de
Pesquisa  intitulado  “Procedência  e  autenticidade  da  erva-mate  (Ilex
paraguariensis)  através  de  marcadores  geoquímicos  determinados  por
PIXE”, sob a coordenação da docente Carla Eliete Iochims dos Santos.  O
presidente fez a leitura do parecer da câmara de Pesquisa e colocou o ponto
para apreciação. O conselheiro Magno perguntou, por curiosidade, se isso já
não foi feito. O conselheiro Jorge respondeu que não. Um grupo da UFRGS
já trabalhou sobre a ligação entre a erva-mate e o surgimento de câncer,
mas  os  resultados  apontaram  que  a  qualidade  da  bomba  é  o  fator
determinante. A Prof.ª Carla vai utilizar marcadores geoquímicos para criar
uma  espécie  de  certificado  de  origem  para  a  erva-mate.  Colocado  em
votação, o projeto foi aprovado por unanimidade.  Quarto Ponto: Aprovação
da solicitação de Professor Voluntário, Patrick Vizzotto formalizada através
do processo 23116.005431/2016-36. O presidente fez a leitura do termo de 
adesão de trabalho voluntário e informou que o estudante Patrick Vizzoto é
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seu  orientado  de  mestrado  no  PPGEC.  Atualmente  o  Patrick  é  professor
voluntário do IMEF e pretende prorrogar o trabalho voluntário. No segundo
semestre ele ministrará a disciplina de Física I (03195) para os cursos do
EQA.  Sem manifestações, colocada em votação, a solicitação de professor
voluntário  foi  aprovada  por  unanimidade.  Quinto  Ponto:  Aprovação  da
solicitação  de  alterações  nas  normas  internas  do  Programa  de  Pós
Graduação  de  Modelagem Computacional.  O  presidente  fez  a  leitura  do
parecer  da  câmara  de  Pesquisa  e  colocou  o  ponto  para  apreciação.  O
conselheiro Wiliam disse que participou das reuniões sobre a modificação do
regimento  do  PPGMC.  Acrescentou  dizendo  que  é  importante  que  os
professores  do  IMEF  que  trabalham  no  programa  se  atentem  para
alterações que entram em vigor a partir do segundo semestre de 2016. O
regimento estabelece novos critérios para produção e prazos para defesas.
Colocada em votação, as alterações nas normas internas foram aprovadas
por unanimidade. Sexto ponto: Aprovação da ata da reunião do grupo da
matemática  do  dia  70/07/2016  sobre  o  concurso  para  a  vaga  do  Prof.
Leandro Bellicanta. O presidente fez a leitura da ata e colocou o ponto para
apreciação.  O  conselheiro  Rodrigo  informou  que  todos  os  membros
indicados  como  membros  da  banca  já  aceitaram participar  do  concurso.
Resta apenas abrir o processo do concurso. Colocada em votação, a ata foi
aprovada  por  unanimidade.  Sétimo  ponto:  Aprovação  de  criação  da
disciplina  “Leitura  Dirigida:  Educação  Estatística”  do  PPEC,  Mem
189/2016-IE. O presidente fez a leitura do memorando contendo todas as
informações da disciplina e da ata 3/2016 do conselho do PPEC contendo a
aprovação  da  criação  da  disciplina.  O  presidente  colocou  o  ponto  para
apreciação. O conselheiro Magno perguntou se era a votação sobre a criação
da disciplina.  A  conselheira  Aline  respondeu que não.  A  disciplina  já  foi
criada pelo PPGEC. O presidente disse que o memorando informa a criação
da disciplina e a votação aprova que ela seja inserida no sistema lotada no
IMEF. Sem manifestações, colocado em votação, a criação da disciplina foi
aprovada  por  unanimidade.  Assuntos  gerais: O  conselheiro  Magno  se
manifestou perguntando sobre a previsão de liberação do corredor M. O
presidente respondeu dizendo que a previsão de entrega da obra é outubro e
que várias salas já  estão quase prontas.  Nada mais havendo a tratar,  às
14h35min o presidente encerrou a reunião, da qual foi lavrada a presente
ata, que vai assinada pelo Diretor em exercício do Instituto de Matemática,
Estatística  e  Física,  Professor  Luiz  Fernando  Mackedanz  e  por  mim,
Fernando Carvalho Magalhães, assistente em administração, que secretariei
a reunião.        
                                                                                                            

Fernando Carvalho Magalhães
Secretário Geral

Prof. Dr. Luiz Fernando Mackedanz
Diretor em exercício do IMEF
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