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Aos vinte e um dias do mês de novembro do ano de dois mil e quatorze, às
dez horas, reuniu-se ordinariamente o Conselho do Instituto de Matemática,
Estatística e Física - IMEF, no miniauditório da Escola de Engenharia, sob a
presidência  do  Professor  Dr.  Paul  Gerhard  Kinas,  com  a  presença  dos
seguintes  membros:  os  docentes  André  Meneghetti;  Cinthya  Meneghetti;
Cristiano  Mariotto;  Daiane  Freitas;  Denise  Pinho;  Fabrício  Ferrari;  João
Rodrigo Leão; Jurselen Perez; Magno Pinto Colares; Matheus Lazo; Renato
Glauco; Vanderlei Manica; William Marques, o técnico Leandro Saggiomo e
a  discente  Daniele  Gonçalves  Mesquita.  Justificaram  a  ausência  a
conselheira  Adriana  Ladeira  Pereira  e  o  conselheiro  Mario  Retamoso.
Iniciada a reunião, o presidente iniciou a leitura dos pontos da pauta do dia,
bem como dos documentos disponíveis colocando-os em discussão na ordem
que  segue:  Primeiro  ponto: Aprovação  do  Afastamento  do  servidor
Cristiano  Brenner  Mariotto  para  realização  de  pós-  doutorado,  a  ser
realizado  no  Centre  d’Études  Nucléaires  (CEA)  de  Saclay,  França,  com
duração  de  um  ano,  no  período  de  10  de  novembro  de  2015  a  09  de
novembro de 2016. O presidente relembrou os presentes o fato de o pedido
de  afastamento  ter  sido  baixado  em  diligências  na  última  reunião  do
Conselho para o pedido ser analisado junto ao grupo da Física sob o aspecto
do  impacto  na  distribuição  da  carga  horária  do  professor.  O  presidente
informou que foi realizada reunião com os professores do grupo de física no
dia 19.11.2014, estando presentes na ocasião os professores: Aline Guerra
Dytz;  Cláudio  Masumi  Maekawa;  Cristiano  Brenner  Mariotto;  Eliane
Cappelletto;  Evamberto  Garcia  de  Góes;  Fabrício  Ferrarri;  João  Rodrigo
Souza Leão; Jorge Pimentel Júnior; Juan Segundo Valverde Salvador e Otávio
Socolowski Júnior. Informou que após ouvir proposta do professor Mariotto e
esclarecer  alguns  pontos,  o  grupo  concordou  com  o  afastamento  sem
manifestações  contrárias.  Passada  a  palavra  aos  membros  presentes  do
Conselho,  o  professor Matheus Lazo sugeriu,  a  título  de padronização,  a
inclusão no Regimento do IMEF da necessidade da reunião com os docentes
da  área,  em caso  de  afastamento  para  pós  doutorado  ou,  caso  não  seja
incluído, que reuniões como a que ocorreu com o pedido de afastamento do
professor Cristiano não seja mais necessária. O presidente esclareceu que a
realização de reunião com o grupo dos cursos realmente não é necessária,
mas que auxilia a decisão dos conselheiros das outras áreas no momento da
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votação do pedido de afastamento no Conselho. Na sequência, o conselheiro
Cristiano Mariotto pediu a palavra para esclarecer sobre a distribuição de
disciplinas  em  casos  de  afastamento,  ressaltando  que,  em  que  pese  a
discussão sobre o tema, ele está previsto no Regimento do IMEF, que dispõe
que em caso de afastamento, a distribuição de disciplinas se dará dentro da
grande área do curso,  de forma igualitária,  não havendo necessidade de
estipular preliminarmente quais professores especificamente assumirão as
disciplinas  como  condicionante  de  aprovação  de  afastamento.  Sem  mais
manifestações,  o  pedido  foi  colocado  em  votação  e  aprovado  por
unanimidade.  Segundo  ponto: Aprovação  do  Afastamento  do  servidor
André Meneghetti para realização de doutorado, a ser realizado no PROMEC
da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), com duração de 4
(quatro) anos, a contar de março de 2015. O presidente do conselho inicia a
leitura dos documentos constantes no processo de afastamento,  realiza a
leitura do parecer da Câmara de pesquisa, que se pronunciou favorável ao
pedido e passa a palavra para o conselheiro Matheus Lazo. Este comunica
aos  membros  que  foi  realizada  previamente  reunião  com  o  grupo  da
matemática a fim de discutir o pedido de afastamento do professor André
Meneghetti  e que nessa ocasião concordaram em concedê-lo.  Sem outras
manifestações,  o  pedido  foi  colocado  em  votação  e  aprovado  por
unanimidade.  Terceiro  ponto:  Aprovação  do  Projeto  intitulado  “Arte  e
Matemática”, sob a coordenação da Profª. Marilia Nunes Dall’Asta– Câmara
de Extensão. O presidente do conselho realizou a leitura do parecer e sem
manifestações  contrárias,  o  projeto  foi  aprovado  por  unanimidade.
Aprovação  do  Cronograma  de  Reuniões  do  Conselho  do  IMEF 2015.  Os
membros propuseram alteração da data de reunião do mês de fevereiro,
passando  as  datas  das  reuniões  do  Conselho  do  IMEF de  2015  para  as
seguintes  datas:  23/01;  26/02;  27/03;  10/04;  29/05;  26/06;  24/07;  28/08;
25/09; 16/10; 27/11 e 11/12. Sem manifestações contrárias, aprovado por
unanimidade. Assuntos Gerais: Inicialmente, a discente Daniele Gonçalves
Mesquita faz leitura de agradecimento ao IMEF feito pelo diretor executivo
do Diretório Acadêmico da Física, Mário Goelzer das Neves, em razão do
apoio dado na VII Semana Acadêmica da Física. O conselheiro Matheus Lazo
pede  a  palavra  para  relatar  a  ausência  de  candidatos  para  membros  e
suplentes  para  completar  o  quadro  de  representantes  da  área  da
matemática do conselho do IMEF. Sugeriu também que se façam eleições
para facilitar a participação de todos. Após discutirem a possibilidade, os
membros decidiram que a secretaria encaminhe email a todos os docentes
das  áreas  da  matemática  e  da  física  solicitando  manifestação  sobre  o
interesse em ser membro do conselho do IMEF. A área de estatística está
com  sua  representação  completa.  Na  sequência,  o  membro  Leandro
Saggiomo  lembra  aos  presentes  sobre  a  festa  de  confraternização  da
Unidade,  a  ser  realizada  em  06/12/14,  a  partir  das  18h,  no  espaço
“Crioulinho”.  Por  fim,  foi  lembrado  aos  membros  sobre  a  reunião  a  ser
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realizada  na  data  de  28/11/2014,  às  9h,  no  mini  auditório  da  Escola  de
Engenharia  com  a  PROGEP  sobre  a  realização  dos  exames  de  saúde
periódicos.  Nada  mais  havendo  a  tratar,  às  11h  e  30min  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, Patrícia Ciciliano Beck Rodrigues, assistente
em administração, que secretariei a reunião.

Patrícia Ciciliano Beck Rodrigues
Secretária Geral

Prof. Dr. Paul Gerhard Kinas
Diretor do IMEF
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