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ATA N.º04/14
Aos vinte e um dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e
quatorze,  às  nove  horas  e  quarenta  minutos,  reuniu-se
ordinariamente o Conselho do Instituto de Matemática, Estatística
e Física - IMEF, no miniauditório da Escola de Engenharia, sob a
presidência do Professor Luiz Fernando Mackedanz, com a presença
dos  seguintes  membros:  os  docentes:  Adriana  Elisa  Ladeira
Pereira,  André  Meneghetti,  Claudio  Masumi  Maekawa,  Eliane
Cappelletto, Fabricio Ferrari, Jurselem Carvalho Perez, Leandro
Sebben Bellicanta, Magno Pinto Collares, Mario Rocha Retamoso,
Rosângela Menegotto Costa e Wiliam Correa Marques; os docentes
convidados: Karin Ritter Jelinek; o técnico: Alessandro da Silva
Saadi.  Justificada  ausência:  dos  docentes:  Eneilson  Campos
Fontes, Fabiana De Cezaro, Matheus Jatkoske Lazo, Paul Gerhard
Kinas e Renato Glauco de Souza Rodrigues; do técnico: Leandro da
Silva  Saggiomo;  dos  discentes:  Débora  Lima  e  Ricardo  Lauxen.
Ausentes:  o  discente:  Leonardo  Albernaz  Ferreira.  Iniciada  a
reunião,  o  Presidente  colocou  em  discussão  conforme  segue:
Primeiro ponto: Abertura de Concurso Público para provimento de
03 (três) vagas para docente da matemática e 01 (uma) vaga para
docente da Física – Campus SAP. O Presidente leu a minuta de
abertura do concurso para docente de matemática e ata da reunião
realizada pelo grupo da matemática, levando ao debate as regras
para a realização do concurso. A professora Karin Ritter Jelinek
participou  da  discussão  informando  que  irá  elaborar  um  novo
documento, substituindo o termo com ênfase em Matemática para o
termo  (com  tese  na  área  de  Matemática)  junto  à  titulação  de
Doutorado em Ciências. Posto em votação os membros do conselho
aprovaram por unanimidade a realização do concurso. Logo após, o
Presidente realizou a leitura da minuta para abertura do concurso
para  docente  de  Física,  seguindo  as  mesmas  sugestões.  O
presidente  explicou  que  a  necessidade  da  Graduação  em
Licenciatura em Física ou Ciências – Habilitação Física decorre
do  perfil  do  docente  para  o  curso.  O  Conselho  analisou  a
titulação  mínima  para  ingresso,  aprovando  por  unanimidade  a
realização do concurso quando o mesmo foi colocado em votação. A
professora  Karin  Ritter  Jelinek  sugeriu  que  a  banca  poderia
proporcionar  aos  candidatos  uma  consulta  de  pelo  menos  30
(trinta) minutos aos diversos pontos da prova teórica. A sugestão
foi anotada e será encaminhada às bancas aprovadas pelo Conselho
para estes concursos. Segundo ponto: Redistribuição do docente
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João  Thiago  de  Santana  Amaral  (UFPEL)  –  Processo  nº
23116.001429/2014-26 na vaga aberta pela vacância do professor
Marcos Cardoso Rodriguez. O Presidente fez a leitura do documento
lavrado após a reunião realizada com o grupo de professores da
Física, anexo ao processo de redistribuição, os quais concordaram
com  a  redistribuição.  Colocado  em  votação,  os  Conselheiros
aprovaram por unanimidade. Terceiro ponto: Aprovação de projetos
EPEM  (Ensino,  Pesquisa,  Extensão  e  Monitoria).  O  Presidente
informou aos membros do Conselho a aprovação pela direção do IMEF
dos diversos projetos no sistema. Logo após, realizou a leitura
de todos os projetos de monitoria, ensino, pesquisa e extensão,
listando os títulos e seus respectivos coordenadores. Na análise,
diversos  concelheiros  exaltaram  a  necessidade  de  inscrever
projetos,  da  mesma  forma  como  reclamaram  que  a  interface  do
sistema não é muito amigável. O técnico Alessandro Saadi disse
que houve problemas na submissão de seu projeto de extensão, pois
não pode requisitar no sistema. Caso semelhante foi relatado pelo
prof. Mário, que disse que preencheu o projeto de ensino mas
acabou não conseguindo submeter por não ter encontrado esse passo
no  sistema.  Colocado  em  votação,  os  conselheiros  aprovaram  o
conjunto de projetos por unanimidade. Quarto ponto: Aprovação de
projetos de pesquisa. O Presidente leu o relatório elaborado pelo
relator  da  Câmara  de  Pesquisa,  professor  Darci  Luiz  Savicki,
referente ao projeto “Estimativa da Solução da Equação em Meios
Porosos” proposto pela professora Juliana Sartori Ziebell, dando
ciência aos membros do Conselho, os quais seguiram o voto da
Câmara de Pesquisa, aprovando o projeto por unanimidade. Quinto
ponto: Aprovação  da  proposta  de  criação  do  curso  de
especialização  “Educação  Matemática  nos  anos  iniciais”,
coordenado pelos professores Karin Ritter Jelinek e João Alberto
da Silva do Instituto de Educação. O Presidente leu o relatório
elaborado pela Câmara de Ensino, através das professoras Fabíola
Aiub Sperotto e Cristiana Andrade Poffal que aprovaram a criação
o referido curso. A professora Karin explicou que esta proposta
agora espera pelo lançamento de um edital de chamada específica
para cursos Lato Sensu no âmbito da UAB para oferta do curso.
Posto em votação, a proposta foi aprovada por unanimidade. Sexto
ponto: Designação da professora Cristina Andrade Poffal para a
função de coordenadora adjunta do curso de Matemática Aplicada. 
O Presidente leu a carta elaborada pelo Coordenador do Curso de
Matemática Aplicada, professor Mario Rocha Retamoso, explicando
que  em  função  da  saída  da  professora  Edite  Taufer  para
doutoramento  no  Instituto  de  Matemática  e  Estatística  da
Universidade de São Paulo, surgiu a necessidade de outra pessoa
vir a desempenhar a função de Coordenadora Adjunta do Curso de
Bacharelado  em  Matemática  Aplicada.  Como  o  regimento  não  se
manifesta  sobre  a  substituição  de  um  coordenador  adjunto,  o
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Núcleo Docente Estruturante do curso decidiu indicar a Professora
Cristiana para a função, devido a seu envolvimento com o curso
desde  a sua  criação.  Colocado para  apreciação,  os  membros  do
Conselho aprovaram por unanimidade.  Sétimo ponto: Homologação de
decisão ad referendum: indicação dos professores João Francisco
Prolo Filho (titular) e Jorge Luiz Pimentel Junior (suplente)
como  representantes  do  Instituto  de  Matemática,  Estatística  e
Física - IMEF no Conselho de Ciências, Tecnologia e Inovação -
CCTI/PROPESP. O Presidente leu o memorando 29/2014 – IMEF que
comunicou  a  troca  dos  representantes  em  função  da  saída  da
professora Rosângela Menegotto Costa do Conselho. A indicação,
seguindo  consulta prévia aos docentes do IMEF,  foi feita com
urgência  a  pedido  do  Pró-Reitor  de  Pesquisa  e  Pós-Graduação,
Ednei Primel. Em votação, o Conselho aprovou a homologação por
unanimidade. Oitavo ponto: Assuntos gerais. O Presidente informou
a necessidade da substituição dos membros do Conselho do IMEF; os
docentes: Eneilson Campos Fontes e Fabiana Travessini De Cezaro
que  estão  afastados,  respectivamente,  para  o  doutorado  e
pós-doutorado;  Rosângela  Menegotto  Costa,  em  virtude  de  sua
redistribuição  para  o  Polo  de  Santo  Antônio  da  Patrulha  e  a
servidora  Maria  Vanderci  Amaral  Barbosa,  atualmente  lotada  na
Prefeitura  Universitária.  Nada  mais  havendo  a  tratar,  às  dez
horas e cinquenta minutos, 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,  que
secretariei a reunião.

Gilmar Freitas Silva
Secretário

Prof. Dr. Luiz Fernando Mackedanz
Vice-Diretor do Instituto de Matemática, Estatística e Física
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