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ATA N.º13/2015
Aos vinte e oito dias do mês de agosto do ano de dois mil e quinze, às nove horas,
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 dos seguintes membros: Os docentes Aline Guerra Dytz; Cátia
Maria  dos  Santos  Machado;  Fabrício  Ferrari;  Jurselem  Perez;  Leandro  Bellicanta;
Magno  Collares;  Mário  Rocha  Retamoso;  Matheus  Lazo;  Otavio  Socolowski  Junior;
Pedro  Santoro;  Renato  Glauco  Rodrigues;  Vanderlei  Manica  e  William  Marques;  o
técnico Daniel Hall.  Justificaram ausência, os docentes Paul Gerhard Kinas, Adriana
Ladeira Pereira, Adriano de Cezaro, Rodrigo Barbosa Soares e João Thiago Amaral. O
presidente  declarou  aberta  a  reunião  e  iniciou  a  leitura  dos  itens.  Primeiro  Ponto:
Indicação de comissão especial para proceder a avaliação de desempenho para fins de
promoção  à  classe  D  (Professor  Associado)  da  docente  Celiane  Costa  Machado,
processo 23116.005093/2015-51, de acordo com o artigo 24 da Deliberação 083/2014-
COEPEA. O presidente leu, na íntegra, o supracitado artigo da Deliberação e explicou
que a comissão anteriormente nomeada tinha duração de um ano, tendo que agora ser
substituída.  A  sugestão  da  Direção  é  dos  nomes  dos  docentes  Tales  Popiolek,
Sebastião Gomes e Cláudio Maekawa. Colocado para apreciação e manifestações, os
conselheiros aprovaram os nomes, desde que os mesmos sejam consultados e deem
sua  ciência.  Após,  colocado  em  votação,  o  ponto  foi  aprovado  por  unanimidade.
Segundo ponto: Avaliação e manifestação sobre o Ofício 557/2015-GAB/Reitoria datado
de 05 de agosto de 2015 da Universidade Federal do Sul da Bahia – UFSB, solicitando
a  redistribuição  do  docente  Renato  Glauco  de  Souza  Rodrigues  da  Universidade
Federal do Rio Grande – FURG para a UFSB (processo nº 23116.005336/2015-51), em
troca do código de vaga 1000988. O presidente fez a leitura do ofício do gabinete da
Reitoria  da UFSB,  solicitando a redistribuição do docente Renato Glauco de Souza
Rodrigues,  que  se  manifestou  favorável  à  redistribuição,  tendo  sido  ofertado  em
contrapartida o código de vaga 1000988. Explicou, ainda, que este pedido já havia sido
analisado pelo grupo de docentes da Física, sendo aceita a redistribuição do professor
Renato. O referido professor fez suas considerações com relação ao processo, pedindo
a clareza de que seu processo de redistribuição para a UFSB é um processo separado
do processo que dará destinação ao código de vaga recebido, e neste caso, o Conselho
deve  analisar  a  redistribuição  do  professor  Renato  para  a  UFSB,  com  a  FURG
recebendo o referido código de vaga,  destinado para a área da Física.  Após estes
esclarecimentos, colocado em votação, os conselheiros aprovaram a redistribuição do
professor Renato Glauco de Souza Rodrigues para a UFSB por unanimidade. Terceiro
ponto: Avaliação e manifestação sobre o pedido de redistribuição do docente Everaldo
Arashiro da Universidade Federal de Ouro Preto – UFOP para a FURG (processo nº
23116.005233/2015-91), mediante triangulação de vagas.  Em sequência, o presidente
apresentou o pedido de redistribuição do professor Everaldo, da UFOP para a FURG,
para ocupar o código de vaga 1000988, a ser cedido para a FURG no processo tratado
no segundo ponto. O conselheiro Renato mais uma vez explicou o processo, dizendo
que as tratativas iniciais envolviam a permuta entre ele e o professor Everaldo, mas
com  a  manifestação  de  uma  terceira  universidade,  foi  sugerida  a  possibilidade  de
ocorrer esta triangulação de vagas. O presidente reforçou a afirmação, dizendo que a
vinda do professor Everaldo para a FURG havia sido aprovada pelo grupo da Física.
Explicou ainda que, a aprovação deste ponto significaria a redistribuição do servidor
para a FURG, oferecendo assim a UFOP, em contrapartida, o código de vaga resultante
do processo tratado no segundo ponto. Após estes esclarecimentos, os conselheiros
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aprovaram a redistribuição do professor Everaldo Arashiro, da UFOP para o FURG, por
unanimidade.   Quarto  ponto:  Avaliação e  manifestação sobre  o  pedido  de  troca  de
lotação da servidora Raquel da Fontoura Nicolette do Campus São Lourenço do Sul
para o campus Carreiros. O presidente fez a leitura do processo, com a manifestação
da servidora, explicando os motivos para solicitar a troca de lotação, tendo em vista a
vaga aberta pela vacância solicitada pelo Professor Fernando Pol Mayer. Ainda explicou
que, como o referido professor estava afastado para pós-graduação, atualmente sua
vaga está ocupada por uma professora substituta, com prazo de contrato até o final
deste semestre letivo. O conselheiro Vanderlei explicou que o grupo da Estatística se
reuniu e aceitou o pedido, considerando que a servidora havia feito concurso para o
campus Carreiros e sido aprovada, ainda que não sendo classificada entre as vagas
disponíveis na época. O presidente ainda explicou que a servidora encontra-se afastada
por licença maternidade, retornando às atividades apenas em 15 de janeiro de 2016,
data sugerida pela Direção ao Conselho para efetuar a troca de lotação. No lugar da
servidora afastada, temos um concurso para professor substituto em andamento. Após
estas colocações, os conselheiros presentes aprovaram o pedido de troca de lotação,
na data sugerida, por unanimidade. Quinto ponto: Aprovação do projeto de pesquisa
intitulado  “A  sala  de  aula  de  Estatística  na  modalidade  blended  learning”,  sob  a
coordenação da Profª Suzi Samá Pinto. O presidente fez a leitura do parecer da câmara
de  pesquisa,  recomendando  a  aprovação  do  referido  projeto  de  pesquisa.  Os
conselheiros aprovaram o parecer por unanimidade. Sexto ponto: Aprovação do projeto
de pesquisa intitulado “O ensino de equações e funções na Educação Básica”, sob a
coordenação da Profª  Bárbara Rodriguez.  O presidente  fez  a  leitura  do parecer  da
câmara de pesquisa, recomendando a aprovação do referido projeto de pesquisa. Os
conselheiros  aprovaram  o  parecer  por  unanimidade.  Sétimo  ponto:  Aprovação  do
Projeto de Extensão intitulado “VIII Semana Acadêmica da Física”, sob a coordenação
do Prof.  Magno Collares.  O presidente realizou a leitura do resumo da proposta de
extensão, passando a palavra ao conselheiro Magno, que explicou que o mesmo havia
sido  preparado  pelos  acadêmicos  da  Física,  sob  sua  coordenação.  Relatou  o
andamento das atividades que estavam sendo realizadas ao longo daquela semana, e
elogiou o esforço e empenho dos acadêmicos. Após, o conselheitro Magno sugeriu que
pudesse ser indicada a possibilidade de unificar as datas para as semanas acadêmicas
na FURG, visto a quantidade de tempo de aula ocupado ao longo de várias semanas,
para  os  vários  cursos.  O  presidente  aproveitou  para  sugerir  às  coordenações  que
busquem unificar as datas para as semanas acadêmicas da Matemática e Física, para
começarmos dentro do Instituto. Após estes esclarecimentos, colocado em votação, o
projeto foi aprovado por unanimidade. Assuntos gerais: O presidente abriu o espaço
para assuntos gerais falando sobre a assinatura do contrato para a obra do anexo do
IMEF, onde ficará o Observatório.  Relatou que o Prof.  Paul  Kinas,  diretor  do IMEF,
esteve presente no ato de assinatura do contrato, envolvendo PROINFRA, PROPLAD e
a  empresa  RVT.  Também  informou  o  prazo  de  365  dias  para  a  entrega  da  obra
finalizada.  Nada mais havendo a tratar,  às dez horas e trinta minutos 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  Doutor  Luiz
Fernando Mackedanz, que também secretariou a reunião.

Prof. Dr. Luiz Fernando Mackedanz
Vice-Diretor do IMEF
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