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ATA N.º15/2015
Aos trinta dias do mês de setembro do ano de dois mil e quinze, às nove
horas reuniu-se ordinariamente  o  Conselho do Instituto de Matemática,
Estatística e Física - IMEF, no mini auditório da Escola de Engenharia, sob a
presidência  do  Prof.  Dr.  Luiz  Fernando  Mackedanz  e  dos  seguintes
membros: os docentes Adriana Ladeira Pereira, Adriano De Cezaro, Cinthya
Meneguetti,  Daiane  Freitas,  Fabrício  Ferrari,  Luis  Dias  Almeida,  Magno
Collares,  Mário  Rocha Retamoso,  Matheus Lazo,  Rafaele  Araújo,  Rodrigo
Barbosa  Soares,  Vanderlei  Manica,  William Marques  e  o  técnico  Alisson
Pereira.  Justificaram a  ausência  os  coordenadores  de  curso,  os  docentes
Cátia Machado, João Thiago Amaral, Otávio Socolowski e Pedro de Santoro. 
O presidente deu início à reunião, fez a leitura e discussão dos pontos na
ordem que segue: Primeiro Ponto: Homologação da indicação da nominata
que irá compor o Comitê de Ciências, Tecnologia e Inovação da PROPESP. O
presidente lembrou aos membros presentes que foi feita consulta via email
aos docentes da unidade para definir os nomes que iriam compor o referido
Comitê. Lembrou ainda, que foram sugeridos os nomes dos docentes João
Prollo e Jorge Pimentel, titular e suplente, respectivamente. Informou que
não houveram objeções a esta indicação. Por fim, o presidente colocou o
item em votação e sem manifestações contrárias, os membros homologaram
a indicação por unanimidade. Segundo e terceiro pontos: Aprovação do
Projeto de Extensão intitulado “O Uso do Software Geogebra no Ensino da
Matemática  Básica”,  sob  a  coordenação  do  técnico  Alessandro  da  Silva
Saadi  e  aprovação  do  Projeto  de  Pesquisa  intitulado  “Um  Estudo  de
Geometria Fractal com Aplicações em Ciências”, sob a coordenação do Prof.
Luciano  Garim  Garcia.  Em  razão  da  ausência  de  parecer  das  Câmaras
respectivas nos referidos projetos no momento da reunião, bem como da
ausência  de  urgência  na  deliberação  desses  pontos,  os  conselheiros
decidiram por aguardar o término dos pareceres para só então deliberar
sobre os itens. Quarto ponto: Aprovação do Relatório de nº 2, 1º semestre
de  2015,  referente  ao  afastamento  da  Profª.  Denise  de  Sena  Pinho.  O
presidente fez a leitura do relatório e colocou o ponto em apreciação. Sem
manifestações,  o  relatório  de afastamento foi  aprovado por unanimidade.
Quinto  ponto: Aprovação  do  Relatório  de  nº  2,  2º  semestre  de  2015,
referente ao afastamento do Prof.  André Meneghetti.  O  presidente  fez  a
leitura do relatório e colocou o ponto em apreciação. Sem manifestações, o
relatório de afastamento foi aprovado por unanimidade. Após a aprovação
dos relatórios de afastamento, o presidente reforçou que os relatórios são
uma exigência da PROPESP a fim de instruir os processos de afastamento,
bem como cientificar a Universidade sobre o bom andamento do trabalho
desenvolvido pelos seus servidores afastados. Sexto ponto: Homologação
do Ad Referendum realizado através do Mem 191/2015 – IMEF, referente à
atuação  de  Clayber  Conceição  Martuchele  do  Amaral  como  professor
voluntário,  tendo  como  docente  responsável  a  Professora  Celiane  Costa
Machado. O presidente fez a leitura dos documentos pertinentes e colocou o
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ponto  em  apreciação.  Sem  manifestações  contrárias,  os  membros
homologaram  a  aprovação  da  atuação  do  professor  voluntário  por
unanimidade.  Sétimo  ponto: Aprovação  do  afastamento  do  país  da
servidora Débora Pereira Laurino, no período de 11/12/2015 a 26/02/2016,
para realização de missão de estudo em Cabo Verde – África. O presidente
fez a leitura do pedido, informou as datas, e sucintamente sobre a atividade
a ser desenvolvida no trabalho, conforme descrito pela docente interessada.
Explicou  ainda,  que  a  docente  providenciará  os  trâmites  necessários  ao
afastamento  do  país,  como abertura  de  processo  e  que  o  pedido  é  uma
antecipação da intenção da docente. Ainda, o presidente ressaltou que se
concretizando o afastamento, este não trará impacto negativo ao Instituto.
Por fim, passou a palavra aos membros e colocou o ponto em apreciação.
Sem manifestações, o afastamento foi aprovado por unanimidade. Oitavo e
nono  pontos: Aprovação  da  Norma  para  a  Elaboração  do  Trabalho  de
Conclusão do Curso de Física Bacharelado e Aprovação da Norma para a
Elaboração do Trabalho de Conclusão do Curso de Física Licenciatura.  O
presidente fez a leitura do parecer da Câmara de Ensino e colocou os pontos
para apreciação. O conselheiro Magno Colares ressaltou que a elaboração
das normas foi uma exigência da PROGRAD a fim de que se regulamentasse
e  estipulasse  prazos  para  a  apresentação  dos  trabalhos  de  conclusão.
Informou  que  o  objetivo  é  que  não  ocorram atrasos  na  formalização  da
conclusão dos cursos pelos formandos, na emissão de certificados, diplomas,
etc. Sem mais manifestações, o presidente colocou o ponto em votação. Sem
manifestações contrárias, as Normas de TCC de Física Bacharelado e Física
Licenciatura foram aprovadas por unanimidade. Décimo ponto: Aprovação
do afastamento do país do servidor Cristiano Benner Mariotto, no período de
01/03/2016 a 28/02/2017, para realização de pós Doutorado na França. O
presidente lembrou os membros presentes que o referido afastamento já foi
aprovado pelo conselho anteriormente. Informou que o atual pedido se deve
ao fato de haver a possibilidade de mudança de data da viagem, em razão de
questões de liberação orçamentária. Ratificou que o afastamento em nova
data igualmente não trará prejuízo ao Instituto. Por fim, colocou o ponto em
apreciação. Sem manifestações, o pedido de afastamento foi aprovado por
unanimidade. Assuntos gerais: O presidente informou os conselheiros que
a obra do novo prédio voltou a ser executada, com prazo aproximado de
entrega no prazo de um ano. Informou que as fortes chuvas ocorridas na
cidade acarretaram alguns estragos no novo laboratório de informática, mas
que  felizmente  não  trouxe  maiores  prejuízos,  especialmente  aos
equipamentos. O Conselheiro Magno solicitou providências com relação as
portas dos novos laboratórios de Física Experimental do IMEF, localizados
no  corredor  P,  as  quais  são  de  madeira,  ineficientes,  desta  forma,  para
questões  de  segurança  e  prevenção  de  incêndios,  além de  permitirem a
entrada de água em dias de chuva. O presidente se comprometeu de entrar
em  contato  com  os  responsáveis  para  verificar  a  situação.  Nada  mais
havendo a tratar, às 10h 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,  Patrícia  Ciciliano  Beck  Rodrigues,  assistente  em
administração, que secretariei a reunião.

Patrícia Ciciliano Beck Rodrigues
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Secretária Geral

Prof. Dr. Fernando Mackedanz
Diretor em exercício do IMEF
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