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Aos vinte e quatro dias do mês de outubro do ano de dois mil e quatorze, às nove
horas, reuniu-se ordinariamente o Conselho do Instituto de Matemática, Estatística e
Física - IMEF, no miniauditório da Escola de Engenharia, sob a presidência do Professor
Dr. Paul Gerhard Kinas, com a presença dos seguintes membros: os docentes Adriana
Ladeira Pereira; Celiane Costa Machado; Cinthya Meneguetti; Cristina Poffal; Fabrício
Ferrari; João Rodrigo Leão; Jurselen Perez; Karin Jelinek; Luiz Fernando Mackedanz;
Matheus Lazo; Vanderlei Manica; William Marques, o técnico Leandro Saggiomo e a
discente Daniele Gonçalves Mesquita. Justificou a ausência o técnico Alessandro Saadi.
Iniciada a reunião, o presidente iniciou a leitura dos pontos da pauta do dia, bem como
dos  documentos  disponíveis  colocando-os  em  discussão  na  ordem  que
segue:  Primeiro  ponto: Aprovação  do  Afastamento  do  servidor  Cristiano  Brenner
Mariotto  para  realização  de  pós-  doutorado,  a  ser  realizado  no  Centre  d’Études
Nucléaires (CEA) de Saclay, França, com duração de um ano, no período de 10 de
novembro de 2015 a 09 de novembro de 2016. Após leitura do pedido de afastamento,
este foi baixado para diligências junto ao grupo de Física em razão do grupo não ter tido
tempo para analisar o pedido sob o aspecto do impacto na distribuição da carga horária
do  professor.  Assim,  existindo  tempo  hábil  para  realizar  tal  análise  e  trâmites
necessários, o pedido restou para apreciação posterior. Segundo Ponto: Aprovação do
Afastamento do servidor Jorge Luiz Pimentel Jr. para realização de pós-doutorado, a
ser realizado na Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), com duração de
seis meses, no período de 01 de janeiro de 2015 a 30 de junho de 2015. O professor
Matheus  Lazo,  coordenador  do  projeto  fez  breve  explanação  sobre  os  motivos  e
ocorrências  pertinentes  ao  afastamento  do  professor,  explicando  que  a  bolsa
encontra-se em fase final de execução e o não aproveitamento implicaria em prejuízo
na medida em que o instituto perderia a bolsa. Ademais, o afastamento do professor
Jorge passou por discussão dentro do grupo da física, o qual encontrou solução para
distribuição  da  carga  horária  no  período  de  afastamento,  não  gerando  prejuízos.
Colocado  em  votação  o  pedido,  sem  manifestações  contrárias,  o  afastamento  foi
aprovado por unanimidade. Terceiro Ponto: Aprovação da distribuição de carga horária
para o calendário do 1º semestre de 2015. Após breve retrospectiva do procedimento
adotado para realizar a distribuição e metas para a realização do trabalho, o presidente
propôs votação para aprovar a distribuição da área de Estatística, Matemática e Física
respectivamente.  Sem  manifestações  contrárias,  a  distribuição  foi  aprovada  por
unanimidade.  Quarto  Ponto:  Aprovação  do  Projeto  intitulado  “O  uso  do  software
Geogebra  no  aprendizado de  Matemática  Elementar”,  sob  a  coordenação da  Profª.
Bárbara Denicol do Amaral Rodriguez– Câmara de Extensão. Colocado em discussão,
sem manifestações contrárias. Aprovado por unanimidade. Quinto Ponto: Aprovação
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do Projeto intitulado “Vozes do Campo” sob a coordenação da Profª. Jara Lourenço da
Fontoura – Câmara de Extensão. Após leitura de resumo do projeto foi questionado
pelos membros a necessidade de aprovação do projeto pelo Conselho, na medida em
que a professora Berenice é apenas participante e não coordenadora do projeto, sendo
a coordenadora de outro Instituto, no qual o projeto já foi aprovado. Assim, registrou-se
que os membros estão cientes sobre o projeto e aprovam a participação da professora
sem qualquer manifestação contrária.  Sexto Ponto: Indicação de representantes da
unidade para o Conselho Universitário. Os membros decidiram provisoriamente manter
os atuais representantes, os professores Adriana Ladeira Pereira e Andre Meneghetti
para posteriormente indicar novos nomes. Sétimo Ponto: Indicação de representantes
para o Conselho do IMEF a fim de completar as vagas em aberto.  Os membros do
Conselho acordaram em encaminhar até a próxima reunião (21.11.2014) lista com os
nomes  sugeridos  para  ocupar  as  vagas.  Oitavo  Ponto: Indicação  do  comitê  para
eleições de coordenadores e adjuntos dos Cursos do IMEF.  Após informar  sobre a
importância da organização de comitê para eleições dos coordenadores e adjuntos, o
presidente  questionou  sobre  o  interesse  dos  presentes  em  participar  do  comitê,
solicitando  candidatos.  Depois  de  algumas  considerações,  os  membros  decidiram
nomear  como  integrantes  do  comitê  de  eleições  o  professor  Darci  Savicki,  como
presidente, a discente Daniele Mesquita e o técnico Alessandro Saadi, restando mais
um nome docente a ser indicado pela direção do IMEF no prazo de uma semana a
contar da data desta reunião. Nono Ponto: Em caráter de excepcionalidade, inclusão
do pedido feito pelo professor Mário Retamoso, coordenador do curso de Matemática
Aplicada, de inclusão das disciplinas de Mercado de Capitais (070060) e Matemática
Financeira (01009) como disciplinas optativas oferecidas ao Curso de Bacharelado em
Matemática Aplicada. Após leitura do pedido pelo presidente,  a professora Cristiana
Poffal explicou a necessidade da inclusão do ponto em caráter de urgência. Ressaltou a
preocupação em não prejudicar alunos que estão por se formar, os quais já cursaram
as disciplinas, sem, contudo, que elas estejam no sistema, o que os impede de tê-las
computadas na carga horária necessária à conclusão do curso.  Solicitada a votação, o
pedido foi aprovado por unanimidade. Décimo Ponto: Assuntos Gerais. O presidente
pediu a palavra para trazer informações de interesse geral. Inicialmente, informou sobre
as eleições de coordenadores e adjuntos do curso de modelagem computacional,  a
qual  se  dará  no  âmbito  da  Escola  de  Engenharia,  conforme  disposto  no  Mem.
CCPGMC43/2014-  Na  sequência,  o  presidente  lembrou  os  membros  sobre  a
importância da organização dos professores no retorno de suas demandas para o Plano
de Ação 2014/2015, conforme Mem 290/2014 – Proplad. Também lembrou os membros
sobre  a  necessidade  de  realizar  a  autoavaliação  Institucional,  conforme  Mem Circ.
6/2014- PROPLAD- DAI. O presidente solicitou a quem ainda não tivesse realizado a
avaliação que o fizesse e pediu a colaboração de todos na divulgação, informando o
novo prazo para resposta: dia 26/10. Ainda, comunicou a solicitação da professora Aline
Dytz de suspensão das aulas para discentes do curso de Física de 27/10 a 31/10 a fim
de participarem da 7ª Semana Acadêmica Física. Neste tópico, o professor João Leão
sugeriu  regulamentação  de  períodos  de  suspensão  de  aulas  para  não  prejudicar
desenvolvimento dos conteúdos, o que obteve a concordância da professora Jurselen
Perez. O professor Fabrício Ferrari se manifestou favoravelmente à participação dos
alunos nos eventos,  independente de regulamentação;  a  professora Cristiana Poffal
sugere programação antecipada das atividades da Semana Acadêmica, o que facilitaria
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para os docentes a distribuição dos conteúdos e provas, assim, seria possível levar em
consideração a programação dos eventos, sem a necessidade de regulamentação de
períodos definidos de suspensão.  Por fim,  o presidente relatou aos membros sobre
visita da direção do IMEF ao campus SAP, afirmando o interesse em realizar visitas com
maior frequência a fim de aproximar os dois Campus. Nada mais havendo a tratar, às
11h  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,  Patrícia  Ciciliano  Beck  Rodrigues,  assistente  em
administração, que secretariei a reunião.

Patrícia Ciciliano Beck Rodrigues
Secretária Geral

Prof. Dr. Paul Gerhard Kinas
Diretor do IMEF
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