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Ao quarto dia do mês de agosto do ano de dois mil e nove, às 14:00 horas, reuniu-se, 
ordinariamente, o Conselho do Instituto de Matemática, Estatística e Física, na sala 241 do 
Pavilhão 02, no Campus Carreiros para tratar da seguinte ordem do dia: 1- Aprovação de 
Projetos;  2 - Relatório de projeto; 3- Relatórios de afastamento doutorado da Profa 
Suzi Samá Pinto;  4- Oferta de disciplinas; 5-Assuntos Gerais. Presentes os membros 
docentes: Denise Maria Varella Martinez (Presidenta - Diretora do Instituto de 
Matemática, Estatística e Física), Celiane Costa Machado, Cristiano Brenner Mariotto, 
Débora Pereira Laurino, Elaine Correa Pereira, Evamberto Garcia de Góes, Leandro 
Sebben Bellicanta, Luiz Augusto Andreolli de Moraes, Marcos Cardoso Rodriguez, Mario 
Rocha Retamoso, Paul Gerhard Kinas, Sebastião Cícero Pinheiro Gomes e Tales Luiz 
Popiolek. Ausência justificada do membro docente João Rodrigo Souza Leão. Presentes 
os técnico-administrativos: Núbia Margareth e Jane Mirapalhete Rodrigues.  Primeiro 
Ponto de Pauta: Aprovação de Projetos: a) Aprovação do projeto de Pesquisa, 

intitulado: “Otimização de Imagens Radiográficas por Métodos Experimental e 
Simulação Monte Carlo” de responsabilidade do prof. Evamberto Garcia de Góes. 
Iniciando-se a reunião a presidenta leu  o parecer n° 018/2009 (anexo) da Câmara de 
Pesquisa do IMEF. Neste parecer o relator, prof. Otávio Socolowski Junior, informa que o 
projeto tem como objetivo otimizar  e padronizar técnicas radiográficas do Serviço de 
Radiodiagnóstico do Hospital Universitário(HU) da FURG. A Câmara de Pesquisa indica a 
aprovação do projeto. Colocado em votação, o Conselho por unanimidade aprovou o 
projeto. b) Aprovação do projeto de Pesquisa, intitulado: “O Sistema dinâmico de Von 

Kármán com uma não- linearidade específica:existência, unicidade, análise do seu 
limite singular”, sob a responsabilidade da professora Fabiana Travessini De Cezaro. 
Na seqüência a presidenta leu o parecer n°019/2009 (anexo) da Câmara de Pesquisa do 
IMEF, cuja relatora foi o profa.  Bárbara Denicol do Amaral Rodriguez. Neste parecer a 
profa Bárbara relata que o projeto visa tratar do problema teórico/prático associado à 
modelagem de fenômenos em elasticidade não-linear. Sua importância está no fato de que 
muitos fenômenos físicos relacionados à teoria de oscilação são descritos por modelos 
elasto-dinâmicos e, em muitos casos, sob efeitos da temperatura, por modelos elasto-
termo-dinâmicos. A Câmara de Pesquisa indica a aprovação do projeto. Colocado em 
votação, o Conselho por unanimidade aprovou o projeto. c) Aprovação do Projeto de 

Extensão intitulado: “Oficinas de Matemática: uso das tecnologias” de 
responsabilidade da professora Elaine Corrêa Pereira. A presidenta leu o parecer nº 
016/2009 (anexo) da Câmara de Extensão, onde a profa. Nanci Ito relata a síntese do 
projeto.  O projeto tem por objetivo problematizar o ensino de Matemática a fim de 
incentivar o raciocínio lógico dos alunos no ensino fundamental e médio; estudar 
tecnologias com a intenção de colaborar com a textualização das aprendizagens 
matemáticas nos ensinos fundamental e médio; propor formas de trabalho com as situações 
problema usando tecnologias disponíveis. A relatora pede a aprovação do projeto junto ao 
conselho do IMEF. Colocado em votação, o Conselho por unanimidade aprovou o projeto. 
d) Aprovação do projeto de Extensão, intitulado: Monitoria para o Ensino Médio – 

Escola Técnica Estadual Getúlio Vargas de responsabilidade da professora Celiane 
Costa Machado. A presidente leu o parecer n° 017 da câmara de Extensão, onde a relatora, 
profa. Cátia Machado dos Santos, relata que o projeto tem como objetivo proporcionar aos 



estudantes o contato com novas metodologias de ensino. A Câmara de Extensão indica a 
aprovação do projeto. O Conselho aprova por unanimidade o projeto. Segundo Ponto de 

Pauta: Aprovação do Relatório do projeto de Ensino, intitulado: “Curso de Inverno-

Séries e Transformada de Laplace” de responsabilidade das professoras Bárbara 
Rodriguez, Linéia Schutz e Cristiana Andrade. A presidenta leu o resumo do relatório. 
Levado a votação o relatório foi aprovado por unanimidade. Terceiro Ponto de Pauta: 
Aprovação dos relatórios de afastamento para doutorado da profa Suzi Samá Pinto. A 
presidenta leu os relatórios números um, dois e três referentes, respectivamente, ao 
primeiro mês de afastamento, primeiro semestre do ano de dois mil e oito e do segundo 
semestre do ano de dois mil e oito de afastamento para doutorado da profa Suzi Samá 
Pinto. A câmara de Pesquisa foi de parecer favorável aos relatórios de atividades da 
doutoranda Suzi Samá Pinto. Colocados em votação os referidos relatórios foram 
aprovados por unanimidade. Quarto Ponto de Pauta: Oferta das disciplinas Estatística 
Experimental (01053P) e Estatística Multivariada(01054P): A presidenta leu para o 
Conselho o Memo046/2009 da Coordenação de  Pós-graduação em Aqüicultura solicitando  
o oferecimento da disciplina  Estatística Experimental (01053P ) para o segundo semestre e 
a Correspondência PPGFAC-ICB nº053/2009 solicitando o oferecimento das disciplinas 
Estatística Experimental - 01053P e Estatística Multivariada - 01054P, também para o 
segundo semestre do corrente ano. Levadas em votação foi aprovado o oferecimento das 
disciplinas. Ponto de Pauta - Assuntos Gerais: Assuntos Gerais. A presidente leu o 
Memo Circ. N° 013/2009, do Gabinete do Reitor, que trata sobre as medidas preventivas 
que serão adotadas em decorrência da chamada pandemia do vírus H1N1. O assunto foi 
colocado em discussão e foi decidido que os professores do IMEf irão seguir a risca as 
orientações que constam no referido memorando. A seguir presidente solicitou ao 
Conselho a liberação de aprovar ad referendum a decisão que o setor de Estatística tomar 
quanto ao oferecimento da disciplina para o curso de Gestão Ambiental. Nada mais 
havendo a tratar, foi encerrada a reunião, lavrada a presente ata que depois de aprovada, 
vai assinada pela secretária da reunião, Jane Mirapalhete Rodriguez e pela Diretora do 
Instituto de Matemática, Estatística e Física, Profa. Denise Maria Varella Martinez. 
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