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ATA N.º13/2016
         Aos vinte e sete dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezesseis,
às  nove  horas,  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  Adriana  Ladeira  Pereira,
Adriano de Cezaro,  Aline Guerra Dytz,  Cátia  Maria  dos  Santos  Machado
Daiane Freitas, Fabiola  Sperotto, João Thiago Amaral, Jorge Pimentel Júnior,
Jurselem Perez,  Luiz Fernando Mackedanz, Magno Collares,  Mário Rocha
Retamoso, Matheus Lazo, Otavio Socolowski Júnior, Rodrigo Barbosa Soares,
Valmir  Heckler  e  William  Marques;  o  técnico  Daniel  Hall;  os  discentes
Rodrigo Cardozo e seu suplente Nicolas Moreira,  além de Lucas Selbach
como  convidado.  Justificaram  ausência  o  técnico  Leandro  Saggiomo  e  o
discente Vinícius Becker, convocados para reunião da Comissão Interna de
Avaliação e Planejamento, no mesmo horário. O presidente declarou aberta
a reunião e pediu a inclusão de dois pontos na pauta: a indicação de novo
representante discente dos cursos de Física e seu suplente; e a aprovação do
parecer  sobre  o  relatório  final  do  Projeto  de  Extensão  Saberes  e
Experiências  da Ação Docente:  fazer-se  professor  na contemporaneidade,
que  foram aceitos  pelos  presentes.  Começou,  então,  a  leitura  dos  itens.
Primeiro Ponto: Aprovação da distribuição de encargo docente para o 1º
semestre de 2017. O presidente lembrou aos presentes do procedimento de
divisão do encargo didático, a cargo dos membros da Câmara de Ensino, e
discutidos  previamente  com  os  grupos,  antes  de  ser  encaminhado  ao
Conselho.  A  conselheira  Jurselem esclareceu  sobre  a  oferta  do  curso  de
Licenciatura  em  Ciências  -  EaD,  quanto  à  modalidade  da  disciplina  de
Trabalho  de  Conclusão  de  Curso.  Sobre  esse  tópico,  a  conselheira  Aline
pediu para verificar a inclusão das disciplinas de Trabalho de Graduação I e
II  na  oferta  da  Física  Licenciatura,  o  que  também  foi  solicitado  pelo
conselheiro Magno, sobre a Física Bacharelado. A conselheira Aline lembrou
ainda  que,  em  reunião  com  os  coordenadores  da  Escola  de  Química  e
Alimentos, foi proposto a definição de horários para as disciplinas ofertadas
àquela unidade, e também sugeriu a oferta de turmas “vazias”, com zero
vagas, que devem ser canceladas caso não exista demanda, sobretudo para
os laboratórios de Física. O conselheiro Adriano chamou a atenção para que
as  disciplinas  de  cursos  do  IMEF  não  sejam  dadas  por  substitutos.  O
conselheiro  Mario  também pediu  para  incluir,  caso  não  tenha  sido  feita
solicitação,  a  disciplina  de  Trabalho  de  Graduação  para  a  Matemática
Aplicada.  Colocado  o  tema  para  votação,  foi  aprovado  por  unanimidade.
Segundo ponto: Aprovação da criação do grupo de pesquisa Laboratório de
Estudos do Ensino de Matemática Superior –  LEMAS, sob coordenação da
Profª  Drª  Cristiana  Poffal.  O  presidente  realizou  a  leitura  dos  pontos
principais da proposta do grupo de pesquisa, destacando os integrantes e
objetivos do grupo, bem como considerações finais constantes na proposta.
Explicou, ainda, que a aprovação do Conselho é necessária para que o grupo
de  pesquisa  seja  cadastrado  e  validado  pela  PROPESP  junto  à  CAPES.
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Colocado em votação, os conselheiros aprovaram por unanimidade. Terceiro
ponto: Solicitação de Troca de Lotação da servidora Débora Spenassato do
campus  São  Lourenço  do  Sul  para  o  Campus  Carreiros  (Processo  nº
23116.007449/2016-72);  Quarto  ponto:  Solicitação  de  redistribuição  da
servidora Natalia Lemke da UFPel para a FURG, no campus São Lourenço
do  Sul  (Processo  nº  23116.007526/2016-94)  e  solicitação  de  Troca  de
Lotação da servidora Danielle Santos Azevedo do campus Carreiros para o
campus  São  Lourenço  do  Sul  (processo  nº  23116.007335/2016-22). O
presidente iniciou explicando que iria tratar os três processos em conjunto,
para  melhor  entendimento  dos  conselheiros.  Relatou  o  histórico  da
discussão iniciada pelo pedido de exoneração do servidor Vanderlei Manica,
do  grupo  de  Estatística  do  IMEF,  no  campus  Carreiros.  Após  realizou  a
leitura do relatório da reunião conjunta entre os grupos da Matemática e
Estatística, ocorrida em treze de outubro do presente ano. Explicou, ainda,
aos conselheiros, o perfil desejado para o docente lotado no campus São
Lourenço  do  Sul,  que  atua  em  disciplinas  de  Matemática  e  Estatística
Básicas. No relatório da reunião, a troca de lotação da servidora Débora
Spenassato  foi  aprovada  por  unanimidade;  e  para  a  ocupação  da  vaga
deixada em São Lourenço do Sul, houve cinco votos favoráveis à troca de
lotação da servidora Danielle Santos Azevedo, quatorze votos favoráveis à
redistribuição da servidora Natalia Lemke e uma abstenção. A conselheira
Adriana pediu para o presidente esclarecer aos demais conselheiros porque
não houve acolhimento do pedido da Profª  Danielle.  Assim,  o  presidente
explicou a justificativa da servidora para a troca de lotação, e também que
no campus São Lourenço do Sul ela não teria espaço para desenvolver seu
trabalho  de  pesquisa,  sendo  mais  adequado  permanecer  no  campus
Carreiros.  Já  a  Profª  Natalia  é  natural  de  São  Lourenço  do  Sul,  e  tem
formação adequada para atuar nas disciplinas do IMEF. Além disso, seria
uma oportunidade de fixação de um docente naquele campus uma vez ser
este o desejo expresso da candidata Natália Lemke. Colocando os temas em
votação,  os  conselheiros  aprovaram  por  unanimidade  os  dois  pontos
levantados no relatório lido; a saber:  a troca de lotação da servidora Débora
Spenassato e a redistribuição da servidora Natalia Lemke da UFPel para a
FURG, campus São Lourenço do Sul.  Quinto ponto: Aprovação do relatório
final  do  Projeto  de  Extensão  Saberes  e  Experiências  da  Ação  Docente:
fazer-se professor na contemporaneidade, sob coordenação da TAE Patrícia
Lima da Silva. O presidente fez a leitura do parecer da câmara de extensão,
relatando  carga  horária,  número  de  envolvidos  e  avaliação  da  atividade
realizada no dia quatorze de outubro deste ano, no campus Santo Antônio da
Patrulha.  Colocado em votação,  o parecer foi  aprovado por unanimidade.
Assuntos  gerais:  O  presidente  abriu  o  espaço  para  assuntos  gerais
concedendo  a  palavra  aos  novos  representantes  discentes  dos  cursos  de
Física. O conselheiro Rodrigo se colocou a disposição como ponto de contato
entre professores e estudantes, e apresentou seu suplente Nicolas Moreira e
o  representante  do  DAF,  convidado  para  a  reunião,  Lucas  Selbach.  A
conselheira Jurselem relatou sobre o encontro presencial dos estudantes de
três polos do curso de Licenciatura em Ciências – EaD, ocorrido na última
sexta-feira, dia vinte e um, e agradeceu o apoio do IMEF para a realização
deste evento. O conselheiro Adriano lembrou que temos um concurso aberto
para a área de Matemática, até dia dezesseis de novembro, e pediu para os
conselheiros auxiliarem na divulgação, para que possam se inscrever bons
candidatos.  O  presidente  leu  o  memorando  167/2016  da  PROGRAD,  que

Chave de Autenticidade: 9995.820C.3A55.5A53 https://sistemas.furg.br/sistemas/sedoc/aplicaco...

2 de 3 29/11/2016 15:38



deixa aberta até o dia vinte e um de novembro contribuições para formação
continuada, no âmbito o PROFOCAP. Após, relatou que o processo eleitoral
teve suas homologações divulgadas, com uma chapa para cada coordenação
de curso e duas para a direção do Instituto. Sobre os técnicos aptos para
votar  para  cada  coordenação  de  curso,  após  deliberação  com  os
coordenadores,  definiu-se  que,  para  os  cursos  de  Física  estão  aptos  os
técnicos  Alisson,  Daiane,  Daniel  e  Fernando;  e  para  os  cursos  de
Matemática,  os  técnicos,  Alessandro,  Alisson  e  Fernando.  O  conselheiro
Adriano perguntou sobre a necessidade de uma reunião extraordinária para
homologação dos inscritos para o concurso docente na área de Matemática,
sugerindo  que  esta  reunião  seja  realizada  no  mesmo  dia  que  a  reunião
ordinária.  Verificando o  cronograma,  o  presidente  verificou que  isso  não
será  possível,  pois  o  prazo  para  homologação  encerra  antes  da  próxima
reunião ordinária, definindo a provável data de vinte e um de novembro para
esta  reunião  extraordinária.  O  conselheiro  Magno  perguntou  se  a
homologação das chapas não deveria passar pelo Conselho, O presidente
respondeu afirmando que apenas os atos da Comissão Eleitoral que passam
pelo Conselho, ao final do processo de consulta, para que os mesmos sejam
homologados  e  elaboradas  as  listas  para  indicação  dos  cargos,
encaminhando-as  à  Reitoria  para  nomeação.  O  convidado  Lucas  Selbach
pediu a palavra em nome do DAF para solicitar que seja realizado um debate
entre as chapas para a Direção. O conselheiro Jorge pediu a palavra para
dizer  que este  espaço deve ser  de  apresentação de propostas,  e  não de
embate político. A conselheira Adriana chamou atenção ao fato das chapas
já terem cronogramas de apresentação definidos, e que contemplam estes
momentos de interlocução. Finalmente, o presidente informou que o novo
técnico  em informática,  Rafael,  já  incluiu  a  solicitação  de  serviços  pelos
sistemas e está trabalhando na repaginação do site do IMEF. Além disso, a
partir de 2017 todas as máquinas dos laboratórios de informáticas estarão
trabalhando com dual boot, com Linux e Windows.  Nada mais havendo a
tratar, às dez horas e quinze minutos 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
pelo  Professor  Doutor  Luiz  Fernando  Mackedanz,  vice-diretor,  que
secretariou a reunião.            

Prof. Dr. Paul Gerhard Kinas
Diretor do IMEF

Prof. Dr. Luiz Fernando Mackedanz
Vice-diretor do IMEF
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