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ATA N.º#@num_ano_doc@#

Aos treze dias do mês de junho do ano de dois mil e dezessete, às 9h, reuniu-se
ordinariamente o Conselho do Instituto de Matemática, Estatística e Física - IMEF, no
mini-auditório da Escola de Engenharia, sob a presidência da Professora Adriana Elisa
Ladeira Pereira e com a presença dos seguintes membros: Os docentes Adriano de Cezaro,
Bárbara Denicol do Amaral Rodriguez, Catia Maria dos Santos Machado, Daiane Freitas,
Daniel da Silva Silveira, Fabiola Sperotto, João Thiago Amaral, Jorge Luiz Pimentel Junior,
Luverci Ferreira, Matheus Lazo, Mauren Moreira da Silva, Otavio Socolowski Junior, Raquel
Nicolette, Wiliam Marques; o técnico Leandro Saggiomo e o discente Geferson Lucatelli.
Justificaram a ausência os conselheiros Jurselem Perez, Julian Sejje e Karin Jelinek. A
presidente iniciou a reunião e solicitou a inclusão de um ponto na pauta: “Homologação do
processo de progressão funcional docente, tendo como interessada a docente Débora Pereira
Laurino”, o que foi consentido por unanimidade. Após, a presidente passou a leitura dos itens
da pauta na ordem que segue: Primeiro Ponto: Aprovação do Projeto de pesquisa intitulado
“Ecologia Cognitiva Digital: Mathemolhes em dispositivos móveis”, sob a coordenação da
docente Débora Pereira Laurino A presidente fez a leitura do parecer da câmara de pesquisa
e abriu espaço para manifestações. Sem manifestações, colocado em votação, o projeto foi
aprovado por unanimidade: Segundo Ponto: Aprovação do Projeto de pesquisa intitulado
“Relação do Mal Estar Docente e as Tecnologias Digitais de Professores de Matemática”, sob
a coordenação da docente Tanise  Paula Novello. A presidente fez a leitura do parecer da
câmara de pesquisa e colocou o ponto em apreciação. Sem manifestações, colocado em
votação, o projeto foi aprovado por unanimidade. Terceiro Ponto: Aprovação do Projeto de
pesquisa intitulado “Novas Abordagens Didáticas no Ensino de Geometria”, sob a
coordenação da docente Bárbara Denicol do Amaral Rodriguez. A presidente fez a leitura do
parecer da câmara de pesquisa e colocou o ponto em apreciação. Sem manifestações,
colocado em votação, o projeto foi aprovado por unanimidade. Quarto Ponto: Aprovação do
Projeto de pesquisa intitulado “Galaxy Morphometry”, sob a coordenação do docente Fabricio
Ferrari. A presidente fez a leitura do parecer da câmara de pesquisa e colocou o ponto em
apreciação. Sem manifestações, colocado em votação, o projeto foi aprovado por
unanimidade. Quinto Ponto: Aprovação de substituição e inclusão de docentes em
disciplinas do Curso de Especialização para Professores de Matemática. A presidente fez a
leitura do memorando de solicitação de número 164/2017- IMEF e colocou o ponto em
apreciação. Sem manifestações, colocada em votação, a solicitação de substituição da Profª.
Msc. Marília Nunes Dall' Asta pelo Prof. Msc. Daniel da Silva Silveira na disciplina Projeto de
Ação Matemática, do Curso de Especialização para Professores de Matemática e a inclusão
dos professores Renê Carlos Cardoso Baltazar Junior e Raquel Millani no corpo docente do
Curso de Especialização para Professores de Matemática, para atuarem na disciplina
Trabalho de Conclusão de Curso como orientadores dos TCCs, no primeiro semestre de 2018
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foi aprovada por unanimidade. Sexto Ponto: Homologação do processo de promoção à
Classe E - Professor Titular, tendo como interessada a docente Dra. Débora Pereira Laurino.
A presidente fez breves considerações sobre a defesa do Memorial da docente Débora
Pereira Laurino.  Afirmou que esteve presente neste momento tão importante para a carreira
de um professor. Disse que a professora Débora apresentou a sua trajetória profissional com
muita serenidade, transparência e profissionalismo.  Destacou ainda que a docente fez uma
homenagem especial para as pessoas que de alguma forma, estiveram e ainda estão ao seu
lado na sua caminhada de vida e de profissão.  Acrescentou que este foi o primeiro processo
de ascensão à Classe E, Professor Titular, do IMEF. Passou à leitura da Ata de número
01/2017 - IMEF, assinada pelos membros da Comissão de Avaliação, os quais consideraram
a docente aprovada no processo de avaliação, com direito à promoção para a classe E
(Professor Titular), pontuando 227 pontos.  A presidente abriu espaço para manifestações.  O
conselheiro Leandro Saggiomo disse que o trabalho da docente é de extrema importância,
pois demonstra a caminhada da docente até o momento. Disse ainda que a presença dos
docentes do Instituto seria muito importante nos próximos trabalhos e apresentações, pois é
um momento relevante para o IMEF e para quem apresenta o trabalho. Sem mais
manifestações, colocado em votação o processo e a ata de defesa do memorial foram
homologadas por unanimidade. Assuntos Gerais: A presidente lembrou aos presentes, que a
Universidade e o IMEF vão participar da Feira das Profissões a ser realizada nos dias 25, 26 e
27 de agosto no Shopping Partage. Disse que na data de ontem, ocorreu um café com a
direção do Shopping para tratar  dos detalhes da Feira, o que a divulgação do evento foi
veiculada pelo jornal local. Afirmou que conta com os docentes, técnicos e discentes do IMEF
para prestigiar e comparecer ao evento.  A presidente informou que estará de férias de 28
dias a partir de 17.07.2017. Lembrou que as colaborações ao texto para a reformulação do
Regimento do IMEF devem ser enviadas por email para a Comissão até 31.07.2017. Nada
mais havendo a tratar, às 10h a presidente encerrou a reunião, da qual foi lavrada a presente
ata, que vai assinada pela Diretora do Instituto de Matemática, Estatística e Física, Professora
Doutora Adriana Elisa Ladeira Pereira e por mim, Patrícia Ciciliano Beck Rodrigues, assistente
em administração, que secretariei a reunião.

 

Patrícia Ciciliano Beck Rodrigues

Secretária Geral

 

 

Prof. Dra. Adriana Elisa Ladeira Pereira

Diretora do IMEF
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