
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE  
INSTITUTO DE MATEMÁTICA, ESTATÍSTICA E FÍSICA 

 
 

ATA No 16/2010 
Aos vinte e dois dias do mês de outubro do ano de dois mil e dez, às nove horas e trinta, 
reuniu-se ordinariamente o Conselho do Instituto de Matemática, Estatística e Física, na 
sala N 02 do anexo do pavilhão 02 do Campus Carreiros, sob a presidência da profa 

Denise Maria Varella Martinez, com a presença dos seguintes membros docentes: 
Cláudio Masumi Maekawa, Leandro Sebben Bellicanta, Luverci do Nascimento Ferreira, 
Mario Rocha Retamoso, Paul Gerhard Kinas, Sebastião Cícero Pinheiro Gomes e Tales 
Luiz Popiolek; os técnicos: Leandro da Silva Saggiomo, Maria Vanderci Amaral Barbosa 
e Núbia Margareth Cantarelli de Sá. Justificada a ausência dos professores: Cristiano 
Brenner Mariotto, Darci Luiz Savicki, Evamberto Garcia de Góes, Elaine Correa Pereira, 
Débora Pereira Laurino, João Rodrigo Souza Leão e Marcos Cardoso Rodriguez. Ao 
iniciar a reunião, a Presidente colocou em discussão a ordem do dia, conforme segue: 
Primeiro ponto da Pauta: Aprovação de quatro ad’referendum relativos aos 
projetos  Edital 03 da PRAE (PROJETO - Programa de Práticas Alternativas de 
Ensino): 1)Programa de Recapitulação e incentivo à Matemática I (PRIMA I), de 
responsabilidade da professora Denise Maria Varella Martinez; 2)”Estatística Fácil: 
uma proposta alternativa para construção do pensamento Estatístico”, de 
responsabilidade da professora Mauren Porciúncula Moreira da Silva; 3)”Práticas 
Alternativas de Ensino em Cálculo Diferencial e Integral, Álgebra Linear e 
Geometria Analítica”, de responsabilidade do Professor Wilian Correa Marques 4)” 
Práticas Alternativas de ensino: Oficinas Itinerantes de Estatística 
Computacional”, de responsabilidade da professora Flávia Conde Kneip. Colocado em 
votação, os quatros ad-referendum foram aprovados por unanimidade. Segundo Ponto 
da Pauta: Autorização para que a Professora Andréa Cristina Konrath atue no 
curso de Especialização Lato Sensu de Engenharia de Campo-Construção e 
Montagem: Dando seguimento à reunião a presidenta fez a leitura do memorando 
248/2010 da Escola de Engenharia no qual o Senhor Diretor, Prof. Joaquim Vaz, solicita 
a autorização ao Conselho do IMEF para que a  professora Andréa Cristina Konrath 
possa atuar no Curso de Especialização Lato Sensu de Engenharia de Campo - 
Construção e Montagem, que está sendo criado na Universidade, atendendo a uma 
demanda do PROMINP. Cabe salientar que a professora foi consultada e mostra 
interesse e disposição em atuar no curso. Colocado em votação, a autorização foi 
aprovada por unanimidade. Terceiro Ponto da Pauta: Autorização para que o 
professor Juan Segundo Valverde Salvador integre o corpo docente do Mestrado 
em Física: Passado ao terceiro ponto da pauta, a Presidenta apresentou ao Conselho o 
memorando de número 010/2010 do PPG-Física, encaminhado pelo coordenador Prof. 
Cláudio M. Maekawa, no qual solicita a autorização para que o professor Juan S. 
Valverde Salvador passe a integrar o corpo docente do programa de Pós- graduação em 
Física. Como o professor Juan atua no curso desde março, o coordenador do Programa 
requer a oficialização, a partir desta data, para que o mesmo integre o quadro 
permanente do programa. Colocado em votação a autorização foi aprovada por 
unanimidade. Quarto Ponto da Pauta: Autorização para professora Flavia Conde 
Kneip prestar assessoria Estatística: A Presidenta fez a leitura do ofício encaminhado 
pela professora Flávia Conde Kneip. Neste ofício a profa solicita autorização da Unidade 
para prestar assessoria Estatística em caráter particular no mês de janeiro de 2011 
durante o período de suas férias. O assunto foi colocado em discussão e após 



esclarecimentos, o Conselho sinalizou a que a professora informe-se como proceder à 
prestação de serviço via projeto e FAURG. Quinto Ponto da Pauta: Mudança de 
coordenador adjunto do Curso de Especialização para professor de Matemática: 
Na a continuação da reunião a presidenta fez a leitura do memorando de numero 
03/2010, encaminhando pela professora Adriana Ladeira Pereira, coordenadora do 
Curso de Especialização de Matemática, solicitando o encaminhamento a SUPPOSG da 
substituição da coordenadora Adjunta do Curso de especialização de Matemática, 
Professora Bárbara Denicol do Amaral Rodriguez pela Professora Denise de Sena Pinho 
conforme a Ata numero 01/2010 do Curso de especialização de Matemática. Colocado 
em votação, o Conselho foi favorável à substituição. Sexto Ponto da Pauta:  
Aprovação de Projeto: A diretora colocou para aprovação do Conselho o projeto 
intitulado “Projeto para Organizar os Laboratórios de Física e os Roteiros das Práticas”, 
de responsabilidade do professor Magno Pinto Collares. O referido projeto tem como 
objetivo realizar um levantamento de todas as montagens existentes nos laboratórios de 
física experimental e disponibiliza-las juntamente com opções de roteiros de práticas.  O 
projeto tem o envolvimento de dois bolsistas. Colocado em votação foi aprovado por 
unanimidade. Sétimo Ponto da Pauta: Eleição para Coordenadores e 
representantes dos segmentos no Conselho para 2011-2012: Dando seguimento a 
reunião a presidenta informou que o quadro de coordenadores dos cursos do IMEF e 
representantes junto ao Conselho da Unidade deve ser renovado a partir do dia primeiro 
de janeiro de 2011. Sendo assim, solicitou a formação de uma comissão eleitoral. Após 
discussões foram escolhidos para compor a comissão eleitoral os professores os Tales 
Luiz Popiolek, Celiane Costa Machado e André Ricardo Rocha da Silva, por 
unanimidade.  Oitavo Ponto da Pauta: Aprovação do parecer 09/2010 da Câmara de 
Ensino: A presidenta fez a leitura do parecer 09/2010 da Câmara de Ensino que trata da 
padronização das ementas da área de Estatística oferecidas pelo IMEF. O IMEF  
encaminhou às Unidades Acadêmicas, Escola de Enfermagem - EEnf, Escola de 
Engenharia - EE, Escola de Química e Alimentos - EQA, Centro de Ciências 
Computacionais - C3, Instituto da Ciências Humanas e da Informação -  ICHI, Instituto 
de Oceanografia - IO, Instituto de Ciêcias Econômicas, Administrativas e Contábeis - 
ICEAC, Instituto de Ciências Biológicas - ICB e Instituto de Matemática Estatística e 
Física - IMEF, memorandos propondo a padronização  e atualização das ementas das 
disciplinas da área de Estatística oferecidas pelo IMEF para os Cursos de Graduação da 
FURG, mantendo os conteúdos ministrados. Todas as unidades consultadas foram 
favoráveis à proposta. Após esclarecimentos, o conselho na sua unanimidade aprovou o 
parecer da Câmara de Ensino, cuja relatora foi a professora Andréa Konrath. 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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