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32336796/32935109  -  E-mail: imef@furg.br

ATA N.º1/2018
Aos vinte e seis dias do mês de janeiro do ano de dois mil e dezoito, às 10h, 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 Jorge Luiz Pimentel Junior e
com a presença dos seguintes membros: Os docentes Adriano de Cezaro, Aline Guerra Dytz,
Catia Maria dos Santos Machado, Cristiana Andrade Poffal, Daiane Freitas, Daniel da Silva
Silveira, Everaldo Arashiro, Fabiola Sperotto, Fabrício Ferrari, João Thiago Amaral, Julian
Suarez, Luiz Fernando Mackedanz, Luverci Ferreira, Matheus Lazo, Mauren Moreira da Silva,
Otavio Socolowski Junior,Wiliam Marques, o técnico Leandro Saggiomo, o discente Geferson
Lucatelli e através de vídeo conferência a  Rosângela Menegotto Costa. O presidente solicitou aos
presentes a inclusão de um ponto na pauta: Aprovação da indicação do grupo da Matemática
de nomeação da terceira colocada do Edital 33/2016, a candidata Juliana Nunes, para
preenchimento de vaga proveniente da aposentadoria do docente Tales Popiolek, bem como
deliberações sobre distribuição da disciplina de Cálculo Numérico. A solicitação de inclusão
de pauta foi aceita por unanimidade. O presidente passou a leitura dos itens da pauta na ordem
que segue: Primeiro Ponto: Aprovação da Comissão Eleitoral para nova Coordenação do
PROFMAT. O presidente fez a leitura do documento encaminhado pela atual coordenação e fez a
leitura da nominata que irá compor a comissão Cinthya M. Schneider Meneghetti, Fabíola Aiub
Sperotto, Bárbara Denicol Rodriguez, Fernando Magalhães – representante dos técnicos, Luismar
Leão Souto – representante discente. O presidente abriu espaço para manifestações, sem
manifestações, colocada em votação, a nominata para Comissão Eleitoral foi aprovada por
unanimidade. Segundo Ponto: Aprovação de abertura de Concurso Público, de cargo efetivo, da
Carreira Docente do Magistério Superior, Campus Santo Antônio da Patrulha, vaga originada
pela exoneração da docente Raquel Milani. O presidente fez a leitura do documento de abertura
encaminhado e abriu espaço para manifestações, sem manifestações, colocada em votação, a
abertura de concurso Público, de cargo efetivo, da carreira de Docente do Magistério Superior e
atuação no Campus santo Antônio da Patrulha foi aprovada por unanimidade, com as seguintes
definições: 1 (uma) vaga, Classe A, com área de conhecimento “Ensino de Matemática”,
Matérias/Disciplinas: Estágios em Ciências Exatas, Laboratório de Matemática, TIC em
Educação em Ciências, regime de trabalho: 40/DE, Titulação para ingresso: Graduação em
Matemática e Doutorado em Educação Matemática, ou Ensino de Matemática ou Educação, ou
Informática na Educação, ou Ensino de Ciências e Matemática ou áreas afins, com tese 
defendida na área do concurso. Banca: Profa. Dra. Karin Ritter Jelinek – Presidente; Profa. Dra.
Suelen Assunção Santos (UFRGS) – Membro externo; Prof. Dr. Rene Carlos Cardoso Baltazar
Junior – Membro; Profa. Dra. Josiane de Moura (CMPA) – Suplente externo; Prof. Dr. Leandro
Sebben Bellicanta – Suplente, conforme formulário de abertura encaminhado.  Terceiro Ponto:
Aprovação do projeto de ensino intitulado “Curso de Aplicações e uso do Software GeoGebra
para o ensino de Geometria Analítica e Cálculo Diferencial e Integral”, sob a coordenação das
docentes Fabíola Aiub Sperotto e Cinthya Maria Schneider Meneghetti. A presidente fez a leitura
do parecer da câmara de ensino e abriu espaço para manifestações. A conselheira Aline Dytz
perguntou sobre a publicidade do projeto. A coordenadora do projeto, a conselheira Fabíola
Sperotto, disse que no momento o projeto é um projeto piloto apenas para alunos da FURG,
ocorrerá em sala de aula e obtendo retorno, irão analisar a ampliação e ingresso de demais
interessados. Sem mais manifestações, o ponto foi colocado em votação e aprovado por
unanimidade. Quarto Ponto: Aprovação do projeto de extensão intitulado “I Encontro do
Mestrado Profissional em Matemática em Rede Nacional – FURG”, sob a coordenação da
docente Cinthya Maria Schneider Meneghetti. O presidente fez a leitura do parecer da câmara de
extensão e abriu espaço para discussão, sem manifestações, o projeto foi aprovado por
unanimidade. Quinto Ponto: Aprovação do relatório final do projeto de extensão intitulado
“Programa de Formação Acadêmico Profissional e Práticas Educativas”, sob a coordenação da
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docente Elaine Corrêa Pereira. O presidente fez a leitura do parecer da câmara de extensão e abriu
espaço para discussão, sem manifestações, o relatório final do projeto foi aprovado por
unanimidade. Sexto Ponto: Aprovação do relatório final do projeto de extensão intitulado “X
Semana Acadêmica de Física”, sob a coordenação da docente Aline Guerra Dytz. O presidente
fez a leitura do parecer da câmara de extensão e abriu espaço para discussão, sem manifestações,
o relatório final do projeto foi aprovado por unanimidade. Sétimo Ponto: Homologação do ad
referendum referente à aprovação do projeto e relatório de projeto de ensino intitulado
"Seminários de Matemática Aplicada – Edição 2017/2, sob a coordenação da docente Cristiana
Andrade Poffal, efetivado através do Memorando 292/2017-IMEF. O presidente fez a leitura do
parecer da câmara de ensino e Memorando e abriu espaço para discussão, sem manifestações, o
ad referendum foi homologado por unanimidade. Oitavo Ponto: Aprovação do relatório de
afastamento de nº 06, referente ao 1º semestre de 2018 do docente André Meneghetti. O
presidente fez a leitura do parecer da câmara de pesquisa e abriu espaço para discussão, sem
manifestações, o relatório foi aprovado por unanimidade. Nono Ponto: Aprovação do Resultado
da consulta para representantes do IMEF no CCTI Biênio 2018-2019. O presidente informou que
foi solicitado ao IMEF indicação de nomes para o referido comitê, os quais deveriam ser
indicados pelo Conselho. A Direção fez uma consulta com os docentes interessados em compor o
comitê e trouxe o resultado para apreciação dos Conselheiros. Informou que três professores
manifestaram interesse em representar o IMEF e compuseram os nomes para votação na Consulta
realizada, foram os professores: Magno Collares, Cristian Giovanny Bernal e João Prolo Filho, os
quais receberam 4 (quatro), 1 (um) e 9 (nove) votos respectivamente. O presidente disse que
entende que o mais votado naturalmente seja o titular e questionou sobre outras sugestões. Sem
manifestações, colocou o resultado da consulta em votação, considerando o mais votado como
titular e o segundo mais votado como suplente. O resultado e definição foram aprovados por
unanimidade, sendo indicados para o Comitê de Ciência, Tecnologia e Inovação- CCTI o docente
João Prolo Filho como titular e o docente Magno Collares como suplente. Décimo Ponto:
Aprovação da indicação do grupo da Matemática de nomeação da terceira colocada do Edital
33/2016, a candidata Juliana Nunes, para preenchimento de vaga proveniente da aposentadoria do
docente Tales Popiolek, bem como deliberações sobre distribuição da disciplina de Cálculo
Numérico. O presidente informou aos presentes que o professor Tales Popiolek entrou com
pedido de aposentadoria, processo 23116.000741/2018-26, e que o IMEF precisaria decidir como
preencher a vaga que se originará pela aposentadoria. Disse que o docente conta com 45
(quarenta e cinco) dias de férias para gozar antes de efetivar a aposentadoria e que o período de
férias iniciou em 20 (vinte de fevereiro). Informou que apenas a partir da publicação da
aposentadoria no Diário Oficial da União é que a vaga estará efetivamente disponível para
encaminhamentos, aproximadamente no mês de abril. Destacou que hoje o instituto conta com
duas possibilidades de preenchimento da vaga da aposentadoria do docente. Uma, a abertura de
concurso público para a área de atuação do docente que se aposentará, e outra, a nomeação da
terceira colocada do Concurso 33/2016, a candidata Juliana da Silva Ricardo Nunes, concurso
que possui validade até março de 2019, mas que não é para a área de atuação do docente que se
aposentará. Disse que convocou uma reunião com o grupo da matemática para definir junto ao
grupo qual seria a escolha para o preenchimento da vaga. Destacou que a reunião ocorreu
momento anterior a presente reunião. O presidente resumiu alguns posicionamentos, destacou que
toda reunião foi registrada em ata, a qual irá anexa aos documentos da reunião do Conselho.
Informou aos presentes que o grupo da Matemática optou pela nomeação da terceira colocada no
concurso, bem como na mesma reunião já acertou a redistribuição didática da disciplina
ministrada pelo docente Tales Popiolek, a disciplina de Cálculo numérico. Abriu espaço para
manifestações e sem manifestações, colocou o ponto em votação. A decisão do grupo da
Matemática conforme ata anexa foi aprovada por unanimidade, aprovando a Nomeação da
candidata Juliana Nunes para vaga originada da aposentadoria do docente Tales Popiolek, bem
como as definições referentes à distribuição didática. Assuntos Gerais: O presidente informou
que a docente Rafaele Araújo entrou em licença Maternidade e que será contratado um professor
substituto para o período de licença, o docente Wiliam Rubira da Silva, próximo candidato
aprovado no Edital 09/2017. O presidente informou que o IMEF está organizando uma palestra
em março ou abril, sobre o tema “Assédio Moral”, palestra que a Direção teve a oportunidade de
assistir na PROGEP e que entende ser importante para todos os servidores. Nada mais havendo a
tratar, às 11h o presidente encerrou a reunião, da qual foi lavrada a presente ata, que vai assinada
pelo Diretor em exercício do Instituto de Matemática, Estatística e Física, Professor Doutor Jorge
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Luiz Pimentel Jr. e por mim, Patrícia Ciciliano Beck Rodrigues, assistente em administração, que
secretariei a reunião.

 
 

Patrícia Ciciliano Beck Rodrigues
Secretária Geral

 
 

Prof. Dr. Jorge Luiz Pimentel Jr.
Diretor em exercício do IMEF


