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Aos doze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e quatorze, às dez
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 Aline Guerra Dytz; Celiane Costa Machado;
Cinthya Meneguetti; Cristiano Mariotto; Débora Laurino; Evamberto Goes;
Fabrício Ferrari; Jurselen Perez; Luiz Fernando Mackedanz; Magno Collares;
Mário Rocha Retamoso; Matheus Lazo; Renato Glauco; Vanderlei Manica;
William  Marques,  o  técnico  Leandro  Saggiomo  e  a  discente  Daniele
Gonçalves Mesquita. Justificaram a ausência o conselheiro Alessandro Saadi
e a conselheira Adriana Ladeira Pereira.  Iniciada a reunião,  o presidente
solicitou alteração da ordem dos pontos da pauta, o que foi aprovado pelos
conselheiros,  e  iniciou a leitura dos mesmos,  bem como dos documentos
disponíveis,  colocando-os  em  discussão  na  ordem  que  segue:  Primeiro
ponto (Item 3): Aprovação do pedido de redistribuição do servidor Charles
dos Santos  Guidotti,  Prof.  Assistente da Universidade Federal  do Pampa-
UNIPAMPA, para a Fundação Universidade Federal do Rio Grande- FURG –
Campus SAP. O presidente realizou a leitura das razões do solicitante para a
redistribuição, expostas no processo 23.116.007796/2014-33, e informou aos
conselheiros ter encaminhado o processo para apreciação dos professores
de Santo Antônio da Patrulha, os quais se manifestaram favoravelmente a
redistribuição,  conforme  página  19  do  processo.  Passada  a  palavra  aos
demais  membros,  os  professores  Luiz  Fernando  Mackedanz,  Evamberto
Góes  e  Aline  Guerra  Ditz  realizaram  breve  explanação  em  favor  da
redistribuição.  Colocado  em  votação,  a  redistribuição  foi  aprovada  por
unanimidade. Segundo ponto (Item 2):  Aprovação da alteração no Núcleo
Docente  Estruturante  do  curso  de  Matemática  Aplicada  –  Bacharelado  .
Após a leitura do memorando 298/2014 – IMEF, o presidente deu ciência aos
membros  do  Conselho  da  nova  composição  constituída  pelos  professores
Mário  Retamoso  (coordenador),  Cristiana  Poffal  (coordenadora  adjunta),
Bárbara Rodriguez, Matheus Lazo, Cátia Macjhado dos Santos e Paul Kinas.
Colocado o ponto em votação, a alteração foi aprovada por unanimidade.
Terceiro  ponto  (Item  1  ): Aprovação  do  pedido  de  criação  de  uma
comissão  para  assessorar  a  coordenação  do  curso  de  Matemática  nas
análises  de  solicitações  estudantis.  O  presidente  realizou  a  leitura  do
memorando 299/2014 - IMEF, dando ciência da solicitação aos membros do
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Conselho.   O  Prof.  Mário  Rocha  Retamoso  argumentou  a  favor  da
necessidade  de  criação  da  comissão  assessora  ressaltando  que  os
avaliadores fizeram críticas por não existir órgão deliberativo. Lembrou que
em razão disto as decisões ficam apenas em suas mãos. Também informou
que conversou com professores, sendo difícil reunir todos para referendar
suas decisões. O presidente então leu o regimento interno do IMEF, art. 20,
que trata da responsabilidade dos coordenadores de cursos e lembrou aos
conselheiros  que  a  menos  instância  deliberativa  na  Unidade  é  o  seu
Conselho. Verificou-se que, embora não há previsão regimental  de criação
de órgão deliberativo nos termos constantes no pedido, a criação de órgão
de assessoramento à  Coordenação seria  possível;  entendimento acordado
entre  dos  conselheiros.  Foi  sugerida  a  inclusão  do  nome  do  servidor
Alessandro  Saadi  em  substituição  ao  técnico  Fernando  Magalhães  como
representante dos técnicos na comissão e foi indicado ainda o presidente em
exercício do CAMAT como representante discente. Os docentes para compor
esta comissão são os professores Mário Retamoso (coordenador), Cristiana
Poffal  (coordenadora  adjunta),  Adriano  de  Cezaro,  Leandro  Bellicanta,
Juliana Ziebel e Mauren Silva. Colocado em votação a criação da comissão
foi  aprovada  por  unanimidade  com os  docentes  listados  na  proposta  do
documento.  Quarto ponto :  Homologação do “ad referendum”  realizado
através do Mem 269/2014- IMEF, que trata da solicitação ao IMEF de oferta
de  disciplina  01316,  a  fim de  compor  os  créditos  obrigatórios  do  curso
Superior  em Tecnologia  em Abordagem Multidisciplinar  em Dependência
Química.  Presidente  deu  ciência  aos  membros  do  Conselho  através  da
leitura  do  o  Memorando  nº  269/2014-IMEF  e  do  parecer  em  anexo
elaborado  pela  Câmara  de  Ensino  e  que  embasou  o  conteúdo  do  citado
memorando.  O oferecimento da disciplina 01316 -  Estatística nos termos
solicitados   foi  indefirido  com  base  nas  razões  que  vão  tedatladas  no
memorando.  Os conselheros aprovaram por unanimidade.  Quinto ponto:
Indicação de suplente para compor a 3º Câmara do CONSUN, tendo em
vista a atual  suplente,  professora Fabiana de Cezaro estar  afastada para
pós-doutorado. Após relembrar os nomes dos atuais representantes do IMEF
no  CONSUN,  conforme  portaria  nº  2490/2014,  foi  acordado  entre  os
conselheiros  que  uma  atualização  se  fazia  necessário  uma  vez  que  o
professor André Meneghetti, atual se afastará da Instituição em 2015 para
seus  estudos  de  doutorado.  A  proposta  acordada  indica  os  conselheiros
Adriana Ladeira Pereira; Vanderlei Manica e como suplente Matheus Lazo
como representantes do IMEF a partir desta data. Colocado em votação, a
nova composição de representantes foi aprovada por unanimidade. Sexto
ponto: Aprovação da substituição da disciplina “Patologia  Geral”,  código
17028, oferecida no sexto semestre da ênfase de Física Médica, pela nova
disciplina: “Bases da Patologia Morfológica”, a ser oferecida pela Faculdade
de Medicina ao curso de Física Bacharelado – ênfase em Física Médica e
Sétimo ponto: Aprovação de inclusão de pré-requisito adicional de Álgebra
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Linear I,  código 01211, à disciplina de Métodos Matemáticos da Física I,
código  03134.  O  presidente  leu  a  Ata  nº  12/2014  do  Núcleo  Docente
Estruturante (NDE) do curso de Física Bacharelado do IMEF, que trata dos
respectivos pontos, dando ciência aos membros do Conselho. O conselheiro
Cristiano  Mariotto,  coordenador  do  curso,  complementou  reforçando  a
importância e necessidade desta mudança que atende simultaneamente aos
interesses  do  IMEF  e  da  FAMED.  Os  conselheiros  aprovaram  por
unanimidade  as  aletrações  indicadas  na  referida  ata.  Oitavo  ponto:
Homologação do resultado das eleições de Coordenadores e Adjuntos dos
Cursos  do  IMEF.  O  presidente  leu  o  resultado  da  eleição  para
Coordenadores dos Cursos de Graduação do IMEF para o biênio 2015/2016
conforme  relatório  apresentado  pela  comissão  eleitoral,  informando  os
nomes dos docentes eleitos: Licenciatura em Física – Coordenadora Aline
Guerra  Ditz  e  coordenador-adjunto  Luis  Dias  Almeida;  Bacharelado  em
Física  –  Coordenador  Magno  Pinto  Collares  e  coordenador-adjunto  Juan
Segundo Valverde Salvador;  Licenciatura em Matemática  –  Coordenadora
Mauren Porciúncula Moreira da Silva e coordenadora-adjunta  Daiane Silva
de Freitas; Matemática Aplicada – Coordenador Mario Rocha Retamoso e
coordenadora-adjunta  Cristiana  Andrade  Poffal;  Licenciatura  em Ciências
Exatas  –  Coordenador  Fernando  Kokubun  e  coordenadora-adjunta  Karin
Ritter  Jelinek.  Na  sequência,  o  presidente  lembrou  que  a  eleição  foi
realizada  ao  longo  de  quatro  dias  e  por  internet.  O  Prof.  Magno  Pinto
Collares comentou que foi positivo a eleição ter quatro dias para votação,
mas  ressalta  como  negativo  a  sobreposição  com  o  de  final  de  semana,
entendendo  que  isso  teria  reduzido  a  participação  de  muitos  alunos  no
certame. Solicita também a disponibilidade nas dependências da Unidade de
um computador para os alunos votarem. O presidente agradeceu a comissão
que organizou a eleição, parabenizou os novos coordenadores e agradeceu
aos  coordenadores  que  encerraram suas  atividades  no  final  de  2014.  O
resultado  da  eleição  foi  aprovada  por  unanimidade  pelos  membros  do
Conselho.  Nono  ponto: Homologação  do  resultado  da  votação  de
representantes para o Conselho do IMEF para vagas em aberto existentes
no Grupo da Matemática.  O presidente informou os conselheiros sobre o
resultado da votação efetuada entre os  docentes  da área da Matemática
para  recompor  a  sua  representação  no  Conselho  IMEF.  Informou  que  a
votação contou com 20 (vinte) votos e que os novos representantes eleitos
do grupo da Matemática, são: Cátia Maria dos Santos Machado (6 votos),
Adriano De Cezaro (4 votos), Rodrigo Soares (3 votos) e como suplente, o
Prof.  Cristiano  Rodrigues  Garibotti-  SAP  (3  votos),  permanecendo,  ainda
como membros  efetivos  os  professores  William Marques  e  Prof  Matheus
Lazo. O presidente ainda esclareceu que o professor Matheus Lazo recebeu
4 votos mas sua eleição é redundante pois já é membro deste conselho. O
resultado da votação foi homologado pelos conselheiros por unanimidade.
Assuntos Gerais: O Prof. Magno Pinto Collares perguntou o motivo da obra
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dos  Laboratórios  estarem parados.   O  presidente  informou  que  solicitou
informações para a PROINFRA, não havendo ainda o retorno. Nada mais
havendo a tratar,  às 11:50h 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, Gilmar Freitas Silva, assistente em administração, que secretariei a
reunião.

Gilmar Freitas Silva
Assistente em Administração

Prof. Dr. Paul Gerhard Kinas
Diretor do IMEF
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