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ATA N.º14/2013
Aos vinte e cinco dias do mês de outubro do ano de dois mil e
treze,  às  nove  horas,  reuniu-se  ordinariamente  o  Conselho  do
Instituto  de  Matemática,  Estatística  e  Física  -  IMEF,  no
miniauditório  da  Escola  de  Engenharia,  sob  presidência  do
Professor Luiz Fernando Mackedanz, com a presença dos seguintes
membros:  os  docentes:  Adriana  Elisa  Ladeira  Pereira,  André
Meneghetti, Celiane Costa Machado, Fabiana De Cezaro, Fabricio
Ferrari, Magno Pinto Collares, Marcos Cardoso Rodriguez, Mario
Rocha Retamoso, Matheus Jatkoske Lazo, Renato Glauco de Souza
Rodrigues, Rosângela Menegotto Costa, Wiliam Correa Marques; os
técnicos:  Alessandro  da  Silva  Saadi  e  Maria  Vanderci  Amaral
Barbosa; o discente: Leonardo de Albernaz Ferreira; convidados:
Karin Ritter Jelinek, Lineia Schutz e João Rodrigo de Souza Leão.
Justificada  a  ausência:  dos  docentes:  Claudio  Masumi  Maekawa,
Débora  Laurino  e  Viviane  Leite  Dias  de  Mattos;  do  técnico:
Leandro da Silva Saggiomo; dos discentes: Débora Lima, Matheus
Leidens e Ricardo Lauxen. Iniciada a reunião, o Presidente propôs
a  alteração  na  ordem  da  pauta,  de  modo  que  os  pedidos  de
afastamento do professor João Leão e Fabiana De Cezaro fossem
analisados  antes  dos  demais  assuntos  da  pauta.  Colocada  em
votação, o Conselho aprovou a alteração na ordem da pauta. O
professor Marcos Cardoso Rodriguez votou contra a alteração. O
Presidente propôs, ainda, a inclusão do seguinte tema na pauta:
Aprovação de representante discente no Conselho do Instituto de
Matemática, Estatística e Física. Colocado em votação, o Conselho
aprovou por unanimidade a inclusão do referido tema na pauta.
Após, o Presidente colocou em discussão a pauta, conforme segue:
Primeiro ponto: Afastamento para pós-doutorado do professor João
Rodrigo  Souza  Leão:  O  Presidente  falou  sobre  o  pedido  de
afastamento do professor João Rodrigo Souza Leão, que pretende
fazer  pós-doutorado  junto  ao  grupo  de  Ensino  em  Física  e
Astrofísica  da  Universidade  Federal  do  Rio  Grande  do  Norte
(UFRN), pelo período de um ano, a partir do primeiro semestre do
ano de dois mil e quatorze. O professor Marcos Cardoso Rodriguez
solicitou que o pedido de afastamento baixasse em diligência para
que o grupo de professores da Física analisasse a viabilidade da
redistribuição de carga horária. O Presidente leu o parecer da
Câmara  de  Pesquisa,  tendo  como  relator  o  professor  Otávio
Socolowski Júnior, favorável ao afastamento, uma vez que o pedido
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satisfaz  todas  as  “Normas  Internas  para  Afastamento  para
Pós-doutorado de docentes do IMEF”, aprovadas pelo Conselho do
IMEF na ata nº 06/2012. O professor João Leão ressaltou que o seu
pedido  de  afastamento  atende  à  legalidade.   Após  debates,
colocado em votação, o Conselho decidiu baixar em diligência o
pedido  de  afastamento  do  professor  João Leão  e  estabeleceu  o
prazo de 15 (quinze) dias para que o grupo de professores da
Física  se  manifeste  através  de  seus  representantes  neste
conselho.  O  Conselho  estabeleceu,  ainda,  que  a  reunião  dos
professores da Física ocorrerá no dia sete de novembro de dois
mil  e  treze,  com  a  presença  do  professor  João  Leão.  Segundo
ponto: Afastamento para pós-doutorado da professora Fabiana De
Cezaro: O Presidente deu ciência ao Conselho sobre o pedido de
afastamento da professora Fabiana De Cezaro, que pretende fazer
pós-doutorado  na  Universidade  Memphis,  Tennessee  –  EUA,  no
período de março de dois mil e quatorze a fevereiro de dois mil e
quinze. O Presidente leu o parecer da Câmara de Pesquisa, tendo
como  relator  o  professor  Darci  Luiz  Savicki,  favorável  ao
afastamento, uma vez que o pedido da professora Fabiana satisfaz
todas as “Normas Internas para Afastamento para Pós-doutorado de
docentes do IMEF”, aprovadas pelo Conselho do IMEF, conforme ata
nº 06/2012. Com a palavra, a professora Fabiana falou o projeto
que  pretende  desenvolver  e  ressaltou  sua  pertinência,
principalmente em relação ao curso de Mestrado proposto pelos
docentes da Matemática. Colocado em votação, o Conselho aprovou
por unanimidade o afastamento para pós-doutorado da professora
Fabiana De Cezaro, conforme consta em sua solicitação. Terceiro
ponto: Aprovação  de  projetos  de  extensão:  1)  “Curso  de
Aperfeiçoamento  para  Professores  de  Matemática:  Uso  das
Tecnologias  no  Ensino  de  Funções”,  coordenado  pela  professora
Fabíola Aiub Sperotto: O Presidente deu ciência ao Conselho sobre
os objetivos do projeto e leu o parecer nº 07/2013, da Câmara de
Extensão, tendo como relatora a professora Denise de Sena Pinho,
favorável à aprovação do projeto. Colocado em votação o Conselho
aprovou por unanimidade o projeto de extensão; 2) “V Jornada de
Álgebra”, coordenado pela professora Daiane Silva de Freitas: O
Presidente informou os objetivos do projeto. Leu o parecer nº
08/2013, da Câmara de Extensão, tendo como relatora a professora
Denise de Sena Pinho, favorável à aprovação de referido projeto.
O presidente ainda colocou que o evento acontecerá nos dias sete,
oito e nove de novembro na FURG, contando com pesquisadores do
Rio Grande do Sul e Santa Catarina na área de Álgebra. Colocado
em  votação  o  Conselho  aprovou  por  unanimidade  o  projeto  de
extensão.  Quarto  ponto: Aprovação  de  projeto  de  pesquisa:
“Modelagem  de  Estruturas  Inteligentes:  Teoria  e  Aplicações”,
coordenado  pela  professora  Fabiana  De  Cezaro:  O  Presidente
informou os objetivos do projeto e leu o parecer da Câmara de
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Pesquisa,  tendo  como  relator  o  professor  Darci  Luiz  Savicki,
favorável à aprovação do referido projeto. Colocado em votação o
Conselho aprovou por unanimidade o projeto de pesquisa. Quinto
ponto: Nomeação de Comissão Eleitoral para a Coordenação do Curso
de Licenciatura em Ciências – modalidade EAD (substituição da
Professora  Tanise  Paula  Novello,  coordenadora  pro  tempore):  O
Presidente informou que a professora Tanise Paula Novello exerceu
a  função  de  coordenadora  pro  tempore  do  referido  curso  de
Licenciatura em Ciências Exatas, modalidade à distância, até o
término do primeiro semestre letivo. O Presidente falou sobre a
necessidade de que fosse nomeada comissão eleitoral, a fim de
conduzir as eleições para Coordenador e Coordenador Adjunto do
referido curso. O professor Renato Glauco de Souza Rodrigues e o
técnico administrativo Alessandro da Silva Saadi se propuseram a
compor a referida comissão eleitoral. O Conselho indicou, também,
o docente Tales Luiz Popiolek para compor a comissão. Colocado em
votação,  o  Conselho  aprovou  por  unanimidade  a  indicação  da
Comissão Eleitoral composta pelos docentes Tales Luiz Popiolek,
Renato Glauco Rodrigues e pelo técnico administrativo Alessandro
Saadi. Sexto ponto: Troca de professores na disciplina “Números
Reais  e  Complexos”  (01095P)  do  Curso  de  Especialização  para
Professores de Matemática:  O Presidente leu o memorando enviado
pela professora Adriana Elisa Ladeira Pereira, Coordenadora do
Curso  de  Especialização  para  Professores  de  Matemática,
modalidade à distância, o qual informa que a disciplina “Números
Reais e Complexos” (01095P) passará a ser ministrada em colegiado
pelas professoras Adriana Elisa Pereira Ladeira e Marília Nunes
Dall’Asta, em substituição à professora Edite Taufer. Justificou
que essa substituição é necessária em virtude do afastamento para
doutorado da professora Edite Taufer, a partir de março de dois
mil  e  quatorze.  Colocado  em  votação,  o  Conselho  aprovou  por
unanimidade a troca de professores na disciplina “Números Reais e
Complexos” (01095P), do Curso de Especialização para Professores
de Matemática. Sétimo ponto: Liberação do professor Paul Gerhard
Kinas  para  atuar  no  PPG  Economia  Aplicada  (Processo  nº
23116.007015/2013-20): O Presidente deu ciência ao Conselho sobre
a solicitação de liberação do professor Paul Gerhard Kinas para
participar no Programa de Pós-graduação em Economia Aplicada, do
Instituto de Ciências Econômicas, Administrativas e Contábeis –
PPGE/ICEAC. O Presidente informou que houve pedido de oferta da
disciplina  “Análise  Bayesiana  e  Decisão”,  código  01072P.  O
presidente explicou que o professor Paul Gerhard Kinas atualmente
está  vinculado  a  apenas  um  Programa  de  Pós-Graduação,  o  que
possibilita sua inclusão no corpo docente do PPGE/ICEAC. Colocado
em votação, o Conselho aprovou por unanimidade a liberação do
professor  Paul Gerhard  Kinas para  atuar junto  ao  Programa  de
Pós-graduação  em  Economia  Aplicada  e  a  oferta  da  referida
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disciplina.  Oitavo  ponto: Remoção  da  professora  Lineia  Schutz
(Processo nº 23116.004854/2013-96): O Presidente informou que foi
aprovada  pelo  Conselho  de  Ensino,  Pesquisa,  Extensão  e
Administração - COEPEA, em 18/10/2013, a liberação de 02 vagas
para abertura de concurso público para docente de matemática e 02
vagas para docente de física, todas para o campus Santo Antônio
da Patrulha. O Presidente levou à apreciação do Conselho o pedido
de  remoção  da  professora  Lineia  Schutz  para  o  campus  Santo
Antônio da Patrulha, a fim de atuar no curso de Licenciatura em
Ciências Exatas, com início previsto para o ano de dois mil e
quatorze.  Com a palavra,  a professora Lineia  Schutz expôs  os
motivos  pessoais  pelos  quais  requereu  a  remoção.  Colocado  em
votação,  o  Conselho  aprovou  por  unanimidade  a  remoção  da
professora Lineia Schutz. Nono ponto: Remoção da professora Karin
Ritter  Jelinek  (Processo  23116.005811/2013-28): O  Presidente
comunicou o pedido de remoção da professora Karin Ritter Jelinek
para o campus Santo Antônio da Patrulha, a fim de atuar no curso
de Licenciatura em Ciências Exatas, com início previsto para o
ano de dois mil e quatorze. Com a palavra, a professora Karin
Ritter Jelinek expôs os motivos pessoais pelos quais requereu a
remoção. Colocado em votação, o Conselho aprovou por unanimidade
a  remoção  da  professora  Karin  Ritter  Jelinek.  Décimo  ponto:
Remoção  da  professora  Rosângela  Menegotto  Costa  (Processo  nº
23116.005468/2013-11): O Presidente comunicou o pedido de remoção
da  professora  Rosângela  Menegotto  Costa  para  o  campus  Santo
Antônio da Patrulha, a fim de atuar no curso de Licenciatura em
Ciências Exatas, com início previsto para o ano de dois mil e
quatorze, bem como nos cursos de Engenharia lá existentes. Com a
palavra, a professora Rosângela Menegotto Costa expôs os motivos
pessoais pelos quais requereu a remoção. Colocado em votação, o
Conselho  aprovou  por  unanimidade  a  remoção  da  professora
Rosângela Menegotto Costa. Após estas discussões, o presidente
explicou que os concursos para provimento destas vagas, abertas
por ocasião das remoções, devem ocorrer no primeiro semestre de
dois mil e quatorze. Décimo primeiro ponto: Redistribuição de
Antônio  Gledson  Oliveira  Goulart  (Processo  nº
23116.005881/2013-86):  O  Presidente  falou  sobre  pedido  de
redistribuição do professor Antônio Gledson Oliveira Goulart para
este Instituto. O processo havia sido encaminhado ao grupo de
professores da matemática, para que fosse feita a análise quanto
ao interesse na redistribuição. O Presidente leu a ata da reunião
do grupo de professores da matemática, em ficou decidido "aceitar
a redistribuição do professor Antônio Gledson para ocupar uma
vaga  da  Matemática",  uma  vez  que  o  professor  Antônio  se
comprometeu a participar "ativamente na consolidação do ensino de
graduação e criação e consolidação de cursos de pós-graduação
Stricto  Sensu",  conforme  sua  carta  de  intenção,  constante  no
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processo  nº  23116.005881/2013-86.  Após  ter  aprovado  a
redistribuição, o grupo de professores da matemática sugeriu que
o  professor  Antônio  Gledson  fosse  convidado  para  realizar  um
seminário neste Instituto e que a direção realizasse entrevista
com o professor para esclarecê-lo sobre o compromisso de todos os
docentes do IMEF com as disciplinas da graduação, independente
das  suas  atividades  de  pós-graduação.  Colocado  em  votação,  o
Conselho  aprovou  por  unanimidade  a  redistribuição  de  Antônio
Gledson  Oliveira  Goulart.  Décimo  segundo  ponto: Aprovação  do
representante discente no Conselho do Instituto de Matemática,
Estatística  e  Física:  O  Presidente  leu  o  ofício  nº  04/2013,
enviado  pelo  Centro  Acadêmico  da  Matemática,  que  apresenta  o
acadêmico  André Cougo  de  Cougo, matrícula 58732,  do Curso  de
Licenciatura  em  Matemática,  para  atuar  como  representante
discente no Conselho deste Instituto.  O Conselho entendeu que o
discente poderá participar das próximas reuniões deste colegiado
com  direito  de  voz  e  voto.  Colocado  em  votação,  o  Conselho
aprovou por unanimidade a indicação do acadêmico André Cougo de
Cougo  para  atuar  como  representante  discente  no  Conselho  do
Instituto de Matemática, Estatística e Física. Assuntos gerais: O
Presidente comunicou a aposentadoria do professor Arion de Castro
Kurtz  dos  Santos  e  falou  sobre  possível  redistribuição  para
provimento de sua vaga.  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,  em  exercício,
Professor Doutor Luiz Fernando Mackedanz e, por mim, Fernanda de
Castro da Rocha, que secretariei a reunião.

Fernanda de Castro da Rocha
Secretária do Instituto de Matemática, Estatística e Física

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

em exercício
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