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ATA No 14/2010 
Aos vinte e sete dias do mês de agosto do ano de dois mil e dez, às nove horas 
e trinta minutos, reuniu-se ordinariamente o Conselho do Instituto de 
Matemática, Estatística e Física, no anfiteatro da Escola de Engenharia, 
Campus Carreiros, sob a presidência da profa Denise Maria Varella Martinez, 
com a presença dos seguintes membros: os docentes: Cristiano Brenner 
Mariotto, Débora Pereira Laurino, Elaine Correa Pereira, Evamberto Garcia de 
Góes, João Rodrigo Souza Leão, Leandro Sebben Bellicanta, Luverci do 
Nascimento Ferreira, Marcos Cardoso Rodriguez, Paul Gerhard Kinas, 
Sebastião Cícero Pinheiro Gomes, Tales Luiz Popiolek; os técnicos: Leandro 
da Silva Saggiomo, Maria Vanderci Amaral Barbosa, Núbia Margareth 
Cantarelli de Sá. Justificada a ausência dos professores Darci Luiz Savicki e 
Mario Rocha Retamoso. Ausentes os representantes discentes: Fabrício Mello, 
Roberta Michaello e Kauê Bandeira Rodrigues. A secretária, a pedido da 
Senhora Presidenta, registrou a presença do  professor Otávio Socolowsk 
Junior  representando a coordenação do Pós-Graduação em Física, titular em 
reunião da Câmara do COEPEA. Iniciando a reunião, a Senhora Presidenta 
solicitou ao conselho a inclusão de três pontos na pauta, o que foi acatado por 
todos. Em seguimento a presidenta colocou em discussão a ordem do dia, 
conforme segue: Primeiro ponto da Pauta: Indicação da cons. Denise Maria 
Varella Martinez: Alteração do calendário de reuniões ordinárias do 
Conselho: A presidenta solicitou aprovação da alteração do calendário de 
reuniões ordinárias do Conselho, conforme segue: extinguir a reunião ordinária 
do mês de julho, e alterar a data da reunião do mês de agosto do dia 20 para o 
dia 27.  Colocado em votação, a indicação foi aprovada por unanimidade. 
Segundo ponto da Pauta: Aprovação do ad-referendum da proposta de 
criação do Grupo de Pesquisa no CNPq: Educação Estatística. Colocado 
em votação, o ad-referendum foi aprovado por unanimidade. Terceiro ponto 
da Pauta: Aprovação dos ad-referendum dos projetos: Projeto de pesquisa 
intitulado “Construção e Caracterização de um Mini Tomógrafo para o Estudo 
de Pequenos Animais Marinhos” e  Projeto de Extensão intitulado “Semana 
Acadêmica da Matemática”. Colocado em votação, os ad-referendum dos 
projetos foram aprovados por unanimidade. Quarto ponto da Pauta: 
Aprovação de projetos: 1)Projetos de Extensão: A presidenta fez a leitura 
do parecer nº 6/2010 da Câmara de Extensão (anexo a esta ata) de assunto: 
projeto de Extensão Material Didático de Estatística, interessado: Profª Suzi 
Samá Pinto, relatora: Profª Maurem P. Moreira da Silva. O projeto tem por 
objetivo disponibilizar a comunidade acadêmica dois livros com conteúdos 
abordados nas principais ementas das disciplinas de Estatística ofertadas na 
FURG. Após a leitura do parecer, onde a relatora indica a aprovação do 
referido projeto, a presidenta colocou em votação. O parecer n° 06  da câmara 
de Extensão foi aprovado por unanimidade. Após, a presidenta fez a leitura do 
parecer nº 07/2010 da Câmara de Extensão (anexo a esta ata) de assunto: 
projeto de Extensão Programa de Recapitulação e Incentivo a matemática 
(PRIMA), interessado: Técnico Administrativo em Educação Alessandro da 
Silva Saadi, relatora: Profª Maurem P. Moreira da Silva. O projeto visa dar 
suporte aos alunos na área de Matemática Básica e qualificá-los para as 
disciplinas de Cálculo, Álgebra, Matemática para Ciências Econômicas, 
Matemática para Administradores e Probabilidade e Estatística. Após a leitura 
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do parecer, onde a relatora indica a aprovação do referido projeto, a presidenta 
colocou em votação. O parecer n° 07 foi aprovado por unanimidade. Na 
sequência a presidenta fez a leitura do parecer nº 08/2010 da Câmara de 
Extensão (anexo a esta ata) de assunto: projeto de Extensão Ousadia Pré-
Vestibular, interessado: Prof. Ezequiel Gibbon Gautério, relatora: Profª 
Maurem P. Moreira da Silva. O projeto tem por objetivo proporcionar aos 
alunos pertencentes às camadas mais populares uma boa preparação para o 
ingresso na universidade. O projeto será realizado no município de São José 
do Norte, no Instituto Estadual de Educação, e com um público alvo esperado 
de 80 pessoas. Após a leitura do parecer, onde a relatora indica a aprovação 
do referido projeto, a presidenta colocou em votação. O parecer n° 08 da 
Câmara de Extensão foi aprovado por unanimidade. Na continuidade a 
presidenta fez a leitura do parecer nº 09/2010 da Câmara de Extensão (anexo 
a esta ata) de assunto: projeto de Extensão Discutindo e Vivenciando a 
Utilização do Material Concreto – rede de professores de Matemática, 
interessado: Profª. Tanise Novello, relatora: Profª Maurem P. Moreira da Silva. 
O projeto tem como objetivo oportunizar aos futuros educadores e professores 
dos municípios de Santo Antônio da Patrulha e Mostardas momentos de 
formação inicial/continuada dentro do espaço escolar. O projeto conta com um 
público alvo esperado de 80 alunos dos cursos de Pedagogia-EAD, de 
Especialização para professores de Matemática-EAD e ainda professores da 
educação básica. Após a leitura do parecer, onde a relatora indica a aprovação 
do referido projeto, a presidenta colocou em votação. O parecer n° 09 da 
Câmara de Extensão foi aprovado por unanimidade. 2) Projetos de Ensino: A 
presidenta fez a leitura do parecer n° 07 da Câmara de Ensino (anexo a esta 
ata) de assunto: aprovação dos projetos de ensino: Apostila de Cálculo 
Diferencial e Integral II, de responsabilidade do prof. Mario Rocha Retamoso 
(aluna Jéssica Ferreira da Silva), Introdução á Teoria das Catástrofes, de 
responsabilidade do prof. Leandro Sebben Bellicanta (aluno Thiago Avila 
Pousada), Monitoria de Cálculo Numérico Computacional, de responsabilidade 
do prof. Wilian Correa Marques (Juliano Picanço Duarte), Monitoria em 
Matemática para Economia e Administração,  de responsabilidade do prof. 
Ezequiel Gibbon Gautério (aluno Luciano Escher Severo); sendo Relatora a  
profª Andréa Cristina Konrath. Após a leitura, onde a relatora indica a 
aprovação dos projetos citados, a presidenta levou à votação. O parecer nº 07 
da Câmara de Ensino foi aprovado por unanimidade. Quinto ponto da Pauta: 
Solicitação de liberação da profª Cátia Machado para atuar em Curso a ser 
criado.  A presidenta fez a leitura do memorando nº 220/2010 da Escola de 
Engenharia no qual o Senhor Diretor, Prof. Joaquim Vaz solicita autorização 
para a que a Profª Catia Maria dos Santos Machado possa atuar no Curso de 
Especialização Latu-Sensu de Engenharia de Planejamento que está sendo 
criado na FURG, atendendo a uma demanda do PROMINP – Programa 
Nacional de Mobilização da Industria de Petróleo e Gás, ministrando a 
disciplina de Modelos de Decisão. O assunto foi colocado em discussão. Nada 
mais havendo a tratar a solicitação foi aprovada por unanimidade. Sexto ponto 
da Pauta: Aprovação da alteração dos códigos das disciplinas do 
Programa de Pós-Graduação em biologia de Ambientes aquáticos 
Continentais: A presidenta fez a leitura do parecer n° 08 da Câmara de 
Ensino de assunto: Aprovação da alteração dos códigos das disciplinas do 
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PGBAC, Programa de Pós-Graduação em Biologia de Ambientes Aquáticos 
Continentais interessado: coordenador Prof. Cleber Palma Silva, Relatora: 
Profª Andrea Cristina Konrath. O parecer trata da alteração dos códigos das 
disciplinas Estatística Experimental (01055P) e Estatística Multivariada 
(01056P) para Estatística Experimental (01053P) e Estatística Multivariada 
(01054P), tendo como objetivo padronizar os códigos com os demais cursos, 
nos quais as disciplinas são ofertadas. A relatora aprova a alteração, em 
concordância com os professores da  Estatistica-IMEF, dos  códigos das 
disciplinas. Colocado em votação, o parecer nº 08, da Câmara de Ensino, foi 
aprovado por unanimidade. Sétimo ponto da Pauta: Solicitação, por parte 
do prof. Jõão Rodrigo Leão, de recurso: Com a palavra, o Conselheiro João 
argumentou que a sua solicitação de recurso para participar XV Ciclo de 
Cursos Especiais em Astronomia e Astrofísica – no Observatório Nacional – 
RJ, não está contemplada nas regras aprovadas pelo conselho, ata 010/2010, 
para o uso do recurso diárias/passagens. Por este motivo, o prof. solicitou 
autorização ao Conselho para que a Direção possa liberar duas diárias e meia  
com o intuito de participar do evento,  que conta com participantes de renome 
internacional na área de Astronomia e Astrofísica. O prof. João salientou que o 
evento disponibiliza diplomas de acordo com a presença e a freqüência nas 
palestras. Colocado em discussão, o prof. Sebastião argumentou que acha 
justo a solicitação do Prof. João, porém o conselho estará abrindo 
antecedentes para liberação de recurso para participação em eventos sem 
publicação. O prof. Marcos foi da mesma opinião que o prof. Sebastião, 
argumentando que as regras deveriam ser seguidas. A Diretora explicou que a 
demanda dos recursos já foi realizada e como existem recursos disponíveis as 
regras podem ser modificadas nesta ocasião e em demandas futuras. Após 
ampla discussão o assunto foi colocado em votação. A liberação de recurso foi 
aprovada com 15 votos a favor e uma abstenção. Oitavo ponto da Pauta: 
Representação no CONSUN.   A Secretaria Executiva dos Conselhos 
informou à direção do IMEF que a representatividade das Unidades 
Acadêmicas junto ao CONSUN encerra-se no próximo dia 11 de setembro, 
atendendo ao Regimento Geral da Universidade (mandato de dois anos).  A 
Diretora informou que os atuais representantes do IMEF junto ao CONSUN 
podem ser reconduzidos ou outros serem eleitos. Após discussão, o Conselho 
resolveu, em sua totalidade, reconduzir os professores Paul Gehard Kinas e 
Mario Rocha Retamoso como membros titulares representantes do IMEF junto 
ao CONSUN e como seus suplentes, respectivamente, os professores Ana 
Maria Volkmer Azambuja da Silva e Tales Luiz Popiolek. A justificativa do 
Conselho em reconduzi-los baseou-se no fato de que os professores estão 
participando ativamente do processo de aprovação do Regimento Interno do 
IMEF. Nono ponto da Pauta: Eleição da Coordenação do PPG em 
Modelagem Computacional: A presidenta fez a leitura do ofício PPGMC nº 
004/2010, o qual comunica a exoneração do prof. Luiz Alberto de Oliveira 
Rocha do cargo de coordenador do programa e também faz a solicitação de 
que seja iniciado o processo de eleição para novo coordenador e coordenador 
adjunto. Colocado o assunto em discussão o Conselho elegeu o professor 
Sebastião Cícero Pinheiro Gomes para compor a comissão eleitoral junto com 
representantes do Centro de Ciências Computacionais e da Escola 
Engenharia. Décimo ponto da Pauta: Regimento Interno do IMEF:  A 
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diretora informou que recebeu o processo 23116.006195/2009-46 que trata da 
aprovação da Proposta de Regimento Interno do IMEF para análise e parecer. 
Tal Regimento baixou em diligência na reunião do CONSUN do dia 13 de 
agosto de 2010, conforme resolução nº 015/2010, Artigo 3º que estabelece um 
prazo de 30 (trinta) dias para que sejam promovidas as adequações e 
novamente apresentadas ao CONSUN para decisão. Também fez a leitura do 
ofício PPGMC nº 005/2010, onde consta que os membros do PPGMC 
avaliaram e acataram a proposta encaminhada pelo conselheiro do CONSUN, 
Carlos Weska, com relação à participação do PPGMC nos Conselhos do 
Instituto de Matemática, Estatística e Física e do Centro de Ciências 
Computacionais. O assunto foi colocado em discussão. A seguir foi solicitada, 
por parte do Conselho, a leitura do Artigo 4°, inciso V, da proposta original do 
Regimento Interno do IMEF, que segue: “Artigo 4° – V. por um representante 
de cada um dos cursos de Pós-Graduação Stricto Sensu inter–Unidades. 
Após foi realizada a leitura da sugestão da Comissão Especial do CONSUN 
(anexada ao processo), que sugere a exclusão do inciso V do Artigo 4º e a 
inserção dos parágrafos: “ &-1º É vetado o acúmulo de  representantes no 
Conselho do IMEF. &-2º Fica assegurado a participação, com direito a voz, 
nas reuniões ordinárias e extraordinárias do Conselho do IMEF, de 
representante de Curso de Pós-Graduação Stricto Sensu em regime de 
oferecimento multi-unidade, que tenha a participação de docentes do 
IMEF e cujo coordenador de curso não integre o Conselho do IMEF”. Após 
a leitura, o assunto foi amplamente discutido. Os conselheiros concluíram o 
assunto da seguinte forma: o Conselho do IMEF acata a sugestão da 
Comissão Especial (folha 36 do Processo 23116.006195/2009-46), quanto 
a nova redação do Artigo 4º do Regimento interno do IMEF, e recomenda 
que todas unidades Acadêmicas que incluíram cursos multi-unidades nas 
suas propostas, também incluiam o parágrafo 2º do Artigo 4º do 
Regimento Interno do IMEF em seus regimentos Internos. O Conselho, em 
sua unanimidade concorda que após a revisão do Estatuto e do Regimento 
Geral da Universidade, recomendado na resolução nº015/2010 do Conselho 
Universitária, Artigo 4º, os representantes de cursos  de Pós-Graduação  Strito-
Sensu ou graduação multi-unidade passem a fazer parte do Conselho do IMEF 
como membros natos. Não havendo assuntos gerais a tratar, a presidenta 
encerrou a reunião, da qual foi lavrada a apresente Ata, que vai assinada pela 
Diretora do Instituto de Matemática, Estatística e Física, Profa. Denise Maria 
Varella Martinez e pela secretaria, Maria Vanderci Amaral Barbosa. 
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