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Aos vinte e seis dias do mês de novembro do ano de dois mil e quinze, às
treze  horas  e  trinta  minutos,  reuniu-se   ordinariamente   o  Conselho  do
Instituto de Matemática, Estatística e Física - IMEF, no mini auditório da
Escola de Engenharia, sob a presidência do Professor Paul Gerhard Kinas e
com a presença dos seguintes membros: Os docentes Adriano De Cezaro,
Aline Guerra Dytz, Catia Maria dos Santos Machado, Cinthya Meneguetti,
Fabrício  Ferrari,  João  Thiago  Amaral,  Jurselen  Perez,  Luiz  Fernando
Mackedanz, Magno Collares,  Mário Rocha Retamoso, Mauren Moreira da
Silva, Otávio Socolowski, Rodrigo Barbosa Soares, Valmir Heckler, Viviane
Mattos e o técnico Leandro Saggiomo. O presidente iniciou a leitura dos
pontos  da  pauta,  na  ordem  que  segue:  Primeiro  Ponto: Aprovação  do
pedido  de  prorrogação  de  afastamento  para  pós  graduação  do  servidor
Luverci do Nascimento Ferreira. O presidente fez a leitura do parecer da
câmara  de  pesquisa  e  observou  a  qualidade  do  parecer  elaborado.
Mencionou que  o  parecer  relata  a  ausência  de  um dos  documentos  que
devem  acompanhar  o  pedido  de  prorrogação  de  afastamento,  conforme
deliberação  19/2018  –  COEPEA,  qual  seja,  a  carta  de  justificativa  do
interessado.  O  presidente  abriu  espaço  para  manifestações  e  sugeriu  a
aprovação  com  a  solicitação  ao  interessado  de  complementação  dos
documentos,  anexando  ao  processo  aberto  a  referida  carta  de  intenção
faltante.  Os  membros  presentes  acordaram  com  a  sugestão  e  sem
manifestações  contrárias,  aprovaram  o  pedido  de  prorrogação  de
afastamento por unanimidade. Segundo ponto:  Aprovação do projeto  de
extensão intitulado “IV Colóquio de Matemática da Região Sul”, que possui
como coordenadora local a professora Cinthya Maria Schneider Meneghetti.
O presidente fez a leitura do parecer a abriu espaço para manifestações. A
conselheira  Cinthya Meneghetti  sugeriu  que a  direção que orientasse  os
professores  de matemática para que liberassem os  alunos na ocasião do
evento,  o que foi  assentido pelo presidente,  também diretor do Instituto.
Colocado  o  ponto  em  votação,  o  projeto  foi  aprovado  por  unanimidade.
Terceiro ponto:  Aprovação  do  projeto  de  extensão  intitulado  “Educação
Matemática  no  Ensino  Fundamental”,  bem  como  seu  relatório  final.  O
projeto  tem  como  coordenadora  a  professora  Karin  Ritter  Jelinek.  O
presidente fez a leitura do parecer e destacou que o projeto estava sendo
submetido  posteriormente  ao  desenvolvimento.  Enfatizou  que  os  projetos
devem ser submetidos à aprovação antes de iniciarem. Abriu espaço para
manifestações.  Sem  manifestações  contrárias,  o  projeto  e  relatório  final
foram aprovados por unanimidade.Quarto ponto: Aprovação do calendário
de reuniões ordinárias do Conselho do IMEF - 2016. O presidente lembrou
os presentes que a fim de evitar coincidência de datas com as reuniões do
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COEPEA, as reuniões do Conselho foram definidas para as quintas-feiras
pela  parte  da  manhã.  Fez  a  leitura  da  sugestão  de  datas  e  colocou  o
calendário para votação. Sem manifestações contrárias as seguintes datas
foram aprovadas  por  unanimidade:  28/01,  25/02,  31/03,  28/04,  19/05,
23/06,  14/07,  25/08,  22/09,  27/10,  24/11  e  15/12/2016.    Assuntos
gerais: O presidente relembrou aos presentes sobre a confraternização do
IMEF, que será realizada no “Criolinho”,  no dia 11.12.2015 e reforçou a
importância da participação de todos. Nada mais havendo a tratar, às 10h 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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