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ATA No 28 
No 24º dia do mês de abril de 2009, às 14:00horas, reuniu-se, ordinariamente, o Conselho 
do Instituto de Matemática, Estatística e Física, na sala 235 do Pavilhão 02, para tratar da 
seguinte ordem do dia: 1-Inclusão no Conselho do IMEF como membro representante do 
setor da Física, Prof. Evamberto Garcia de Góes;  2 - Aprovação de projetos; 3- Assuntos 
Gerais. Presentes os membros docentes: Denise Maria Varella Martinez (Presidente - 
Diretora do Instituto de Matemática, Estatística e Física), Celiane Costa Machado, 
Cristiano Brenner Mariotto, Evamberto Garcia de Góes, Leandro Sebben Bellicanta, 
Marcos Cardoso Rodriguez, Mario Rocha Retamoso, Paul Gerhard Kinas e Tales Luiz 
Popiolek. Justificada a ausência dos seguintes membros docentes: Débora Pereira 
Laurino, Elaine Correa Pereira, Luiz Augusto Andreolli, João Rodrigo Souza Leão e 
Sebastião Cícero Pinheiro Gomes. Presentes os técnicos-administrativos: Jane 
Mirapalhete, Núbia Margareth e Claudenir Caetano de Barros. Primeiro Ponto de Pauta: 
Inclusão no Conselho do IMEF como membro representante do setor da Física,  prof. 
Evamberto Garcia de Góes – Indicação da Diretora:  Iniciando a reunião a  Diretora 
informou que  a professora Dra. Aline Guerra Dytz solicitou a exoneração do cargo de 
Coordenadora  do curso de Licenciatura e Bacharelado em Física (curso 262) para assumir 
o cargo de Superintendente junto à Pró-reitoria de Assuntos Estudantis (PRAE). O cargo 
de Coordenador está sendo ocupado, temporariamente, pelo Prof. Dr. Cristiano Brenner 
Mariotto, enquanto ocorre o processo de eleição, já em andamento.  Assim, o prof. 
Cristiano passa a ser membro nato do Conselho, no lugar da professora Aline,  e o prof. 
Evamberto passa a ser membro representante do setor da Física, no lugar do Prof. 
Cristiano. A indicação da Diretora foi aceita por unanimidade. Segundo Ponto de Pauta: 
Aprovação de projetos: a) Aprovação do projeto de extensão e ensino, intitulado: “ 

Olimpíadas Matemática da FURG”  de responsabilidade do professor Luverci do 
Nascimento Ferreira: A Diretora leu o parecer n°3 da Câmara de Extensão do IMEF, cuja 
relatora foi a profa. Cátia Maria Machado. Neste parecer a relatora apresenta a análise do 
referido projeto, com período de execução de 23/05/09 a 07/11/09, e cujo objetivo 
principal é despertar a curiosidade e a criatividade dos alunos participantes, usando o 
raciocínio lógico e algumas ferramentas fundamentais para a resolução de problemas, 
incentivando aos alunos o estudo da Matemática. A relatora  indica a aprovação do referido 
projeto. O projeto foi colocado em votação e foi aprovado por unanimidade pelo Conselho, 
com a sugestão de que o título passe a ser “Olimpíada Matemática de Rio Grande – 
FURG”. b) Aprovação do projeto de Ensino/Monitoria do prof. Adriano De Cezaro: A  
Diretora leu o parecer n° 001/2009 (anexo) da Câmara de Ensino do IMEF que  indica para 
aprovação o projeto de Monitoria para a disciplina de Introdução ao Cálculo (cód 01202), 
dentro do Programa de Qualificação Acadêmica, cujo monitor é o acadêmico Douglas 
Chielle. O Conselho acatou a indicação de aprovação da Câmara de Ensino, por 
unanimidade. c) Aprovação do projeto de Ensino/Monitoria da profa. Elaine Correa 

Pereira:  A  Diretora leu o parecer n° 002/2009  (anexo) da Câmara de Ensino do IMEF 
que aprova o projeto de Monitoria para disciplina de Álgebra Linear (cód. 01179), dentro 
do Programa de Qualificação Acadêmica, cujos monitores são os acadêmicos Liliane 
Medeiros e  Robson Teixeira Porto. Colocado em votação o projeto foi aprovado por 
unanimidade. d) Aprovação do projeto de Ensino/Monitoria do prof. Luverci do 

nascimento Ferreira: A  Diretora leu o parecer n° 003/2009 (anexo) da Câmara de Ensino 



do IMEF que aprova o projeto de Monitoria para disciplina de Técnica de Contagem (cód. 
01204), dentro do Programa de Qualificação Acadêmica, cujo monitor (voluntário) é o 
acadêmico Fabrício da Silva Cotta de Mello. Colocado em votação o projeto foi aprovado 
pelo Conselho por unanimidade. e) Aprovação do projeto de Ensino/Monitoria da profa. 

Celiane Costa Machado: A  Diretora leu o parecer n° 004/2009 (anexo) da Câmara de 
Ensino do IMEF que  indica para aprovação o projeto de Monitoria para a disciplina de  
Matemática Elementar  (cód 01203), dentro do Programa de Qualificação Acadêmica, cujo 
monitor é a acadêmica Merhy Heli Paiva Rodrigues. O Conselho acatou a indicação de 
aprovação da Câmara de Ensino, por unanimidade. f) Aprovação do projeto de 

Ensino/Monitoria da profa. Celiane Costa Machado: A  Diretora leu o parecer n° 
005/2009 (anexo) da Câmara de Ensino do IMEF que  indica para aprovação o projeto de 
Monitoria para a disciplina de  Elementos de Cálculo I  (cód 01112), dentro do Programa 
de Qualificação Acadêmica, cujo monitor é a acadêmica Patrícia Wyse Mendes. O 
Conselho acatou  por unanimidade a indicação de aprovação da Câmara de Ensino. g) 
Aprovação do projeto de Ensino/Monitoria da profa. Fabiana Travessini De Cezaro: A  
Diretora leu projeto de monitoria/ ensino (anexo) para a disciplina de  Cálculo Diferencial 
e Integral II  (cód 01110, 01115 e 01281) sob a responsabilidade da profa. Fabiana, com 
monitor a definir dentro das cotas de bolsa monitoria para a área. Levado à votação o 
Conselho aprovou por unanimidade o projeto. Terceiro Ponto de Pauta - Assuntos 

Gerais:  Assunto Geral 1 - Distribuição de cotas de Bolsa de Trabalho/ Monitoria para o 
ano de 2009: A presidente informou que o Instituto de Matemática, Estatística e Física foi 
contemplado com 28 bolsas, aprovadas na reunião  ordinária do COEPEA, de 24/04/09. A 
Diretora levou ao Conselho a proposta de distribuição da Direção do IMEF: 02 bolsas para 
Estatística (monitoria e/ou trabalho), 02 bolsas monitoria para a disciplina de Cálculo I 
(anual) (cód. 01104, 01279, 01254, 01067 e 01107), 02 bolsas monitoria para a disciplina 
de Cálculo II (anual) (cód. 01110, 01115, 01281 e 01173), 02 bolsas monitoria para a 
disciplina de Alga  (anual) (cód. 01108, 01166 e 01253), 02 bolsas monitoria para a 
disciplina de Física I (cód. 03072, 03089, 03073, 03146 e 03195), 02 bolsas monitoria para 
a disciplina de Física II (cód. 03093, 03062, 03074 e  03082). Quatro (04) bolsas 
Trabalho/Monitoria para o Curso de Licenciatura em Matemática, 04 bolsas 
Trabalho/Monitoria para o Curso de Lic. - Bacharelado em Física e 04 bolsas 
Trabalho/Monitoria para o curso de Bacharelado em Matemática Aplicada. As quatro 
bolsas restantes serão distribuídas conforme a necessidade do Instituto.  Depois de 
discutido e debatido o assunto, o Conselho aprovou por unanimidade a distribuição interna 
de bolsas. A seguir, a Diretora passou ao assunto geral 2. Assunto Geral 2 - Memorando 
n°037/PROGEP: A diretora informou ao Conselho o recebimento do memorando da 
PROGEP informando que serão destinados ao IMEF, por conta do REUNI, em concursos 
autorizados pelo MEC, 01 Matemático Nível Superior, 01 Estatístico Nível Superior e 01 
Técnico em Laboratório Nível Médio. Neste memorando consta a solicitação de nomes 
para composição de bancas dos concursos e a definição da área do técnico em Laboratório. 
O IMEF respondeu à PROGEP, via memorando n°041/2009/IMEF, a solicitação da 
PROGEP. Foram indicados para compor a banca do concurso para Técnico Matemático 
Nível Superior os professores: Msc. Adriana Elisa Ladeira Pereira, Dra. Bárbara do 
Denicol Amaral Rodriguez, Msc. Luverci do Nascimento Ferreira e Cristiana Andrade 
Poffal (suplente). Para o concurso Técnico Estatístico Nível Superior os professores: Dr. 
Paul Gerhard Kinas, Msc. Luiz Augusto Pinto Lemos, Esp. Nanci Mayumi Ito e Dra. Ana 
Maria Volkmer Azambuja da Silva (suplente). Verificando a necessidade atual do Instituto, 
a área definida para o Técnico em laboratório (nível médio) foi a de Informática. Tal 
técnico dará suporte ao laboratório de ensino, a todos os computadores do IMEF, fará a 
confecção e atualização da página do Instituto e dos cursos que a ele pertencem. Após 
passou ao assunto geral 3. Assunto Geral 3- Proposta de Distribuição  de Orçamento 



interno 2009- Reunião do COEPEA: A diretora relatou a reunião do COEPEA, ocorrida 
pela manhã, onde foi distribuído o orçamento da Universidade. Leu parte do relatório do 
professor Cezar Bastos onde ressalta que, “conforme já estabelecido no exercício anterior, 
serão solicitadas às Unidades Acadêmicas as metas e o Plano de Aplicação dos Recursos, 
referentes aos recursos disponibilizados. Estes serão debatidos e aprovados nos Conselhos 
das Unidades e a Ata da reunião de aprovação deve acompanhar a documentação remetida 
à PROPLAD até o dia 29/05/09”.  A Diretora esclareceu os pontos que foram levados em 
consideração para o modelo de distribuição de recursos e informou que o IMEF recebeu 
um recurso financeiro de R$ 66.272,29, correspondendo a 8,14% do total de R$ 
814.000,00 que couberam para as Unidades.  A maior percentagem foi de 11,09% e a 
menor de 3.18%.  A Diretora informou ao Conselho que após conversar com o Pro-Reitor 
de Planejamento e Administração, levará ao conselho uma primeira proposta da Direção 
para o Plano de aplicação dos Recursos.  Os conselheiros concordaram com a Diretora. A 
seguir informou o assunto geral 4.  Assunto Geral 4- Plano de Capacitação do IMEF: A 
Diretora informou ao conselho que na reunião com os Pro-Reitores de Pesquisa e de 
Desenvolvimento de Pessoas foi  explanado o novo plano de capacitação da CAPES e que 
o IMEF deveria montar um plano de capacitação até o final do mês, baseado no mesmo. 
Devido à urgência do assunto a Diretora nomeou uma comissão composta pelos 
professores: Marcos Cardoso Rodriguez, Paul Kinas, Tales Luiz Popiolek, João Rodrigo 
Leão e Sebastião pinheiro Gomes, para tratar do assunto. Após esclarecimentos e 
discussões o Conselho acatou a decisão da Diretora. E como último assunto, Assunto 

Geral 5- Reunião Extraordinária do Conselho: Ficou marcada a reunião extraordinária do 
conselho do IMEF para o dia 30/04/09 às 11horas, com o assunto: homologação das 
inscrições para os concursos, bem como aprovação dos cronogramas de atividades. O 
Conselho concordou com a data. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, 
lavrada a presente ata que, após lida e aprovada, vai assinada pela secretária da reunião, 
Jane Mirapalhete Rodrigues e pela Diretora do Instituto de Matemática, Estatística e Física, 
Profa. Denise Maria Varella Martinez. 
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