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Ata n.º 14/2018

Aos trinta dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezoito, às 9h, reuniu-se
ordinariamente o Conselho do Instituto de Matemática, Estatística e Física - IMEF, na sala 15
da SEaD, sob a presidência da Professora Adriana Elisa  Ladeira Pereira e com a presença
dos seguintes membros: Os docentes Catia Maria dos Santos Machado, Cristiana Andrade
Poffal, Daiane Freitas, Daniel da Silva Silveira, Eneilson Campos Fontes, Everaldo
Arashiro,Fabrício Ferrari, Grasiela Martini, João Thiago AmaralJorge Luiz Pimentel Junior,
Julian Suarez, Luis Dias Almeida, Luverci Ferreira, Magno Pinto Collares, Matheus Lazo,
Otavio Socolowski Junior, Raquel Nicolette, o técnico Rafael Granada e via web conferência,
os conselheiros Karin Jelinek e Leandro Bellicanta.Como convidada, a docente Flávia Conde
Kneip. Justificaram a ausência os conselheiros Wiliam Marques e Mauren Porciúncula.A
presidente passou a leitura dos itens da pauta na ordem que segue: Primeiro Ponto:
Aprovação de projetos de Monitoria. A presidente explicou que com o novo sistema,
SISPROJ, os projetos de monitoria exigem a indicação da ata de aprovação do Conselho da
Unidade. Sugeriu a leitura na sequência de todos os projetos com o parecer da Câmara de
Ensino, com espaço para manifestação e posterior votação de todos os projetos em conjunto.
A sugestão foi aprovada por unanimidade. A presidente iniciou a leitura dos pareceres na
ordem que segue: Parecer 123/2018 da Câmara de Ensino, projeto “Tecnologias Digitais para
Ensinar Matemática”, sob a coordenação da docente Tanise de Paula Novello; Parecer
123/2018 da Câmara de Ensino, “Projeto de Monitoria Voluntária de elementos de Álgebra”,
sob a coordenação da docente Luciele Rodrigues Nunes; Parecer 105/2018 da Câmara de
Ensino, “Projeto de Monitoria - Elementos de Matemática Financeira e Cálculo III”, sob a
coordenação do docente Daniel da Silva Silveira; Parecer 113/2018 da Câmara de Ensino,
“Projeto de Monitoria - Monitoria de Física e Física Experimental”, sob a coordenação do
docente Everaldo Arashiro; Parecer 114/2018 da Câmara de Ensino, “Projeto de Monitoria na
Disciplina de Física I do Campus Santo Antônio da Patrulha”, sob a coordenação do docente
Charles dos Santos Guidotti; Parecer 115/2018 da Câmara de Ensino, “Projeto de Monitoria -
Monitores: agentes facilitadores para asdisciplinas de Física Geral”, sob a coordenação da
docente Dinalva Aires de Sales; Parecer 104/2018 da Câmara de Ensino, “Monitoria de
Probabilidade e Estatística”, sob a coordenação dos docentes Raquel da Fontoura Nicolette e
Juliano Cesar Marangoni; Parecer 116/2018 da Câmara de Ensino, “Monitoria Voluntária da
Disciplina de Equações Diferenciais”, sob a coordenação da docenteBárbara Denicol do
Amaral Rodriguez; Parecer 120/2018 da Câmara de Ensino, “Monitor de Fisica I – Engenharia
de Computação”, sob a coordenação do docente Fabricio Ferrari. Após a leitura dos projetos,
a presidente abriu espaço para manifestações, o conselheiro Fabrício Ferrari disse que
verifica que o sistema novo para inserção de projetos, o SISPROJ, dificultou as práticas
pedagógicas ao invés de facilitar, disse que o sistema ainda não está pronto para a utilização
e entende que o sistema deveria ser uma ferramenta que se adapta às necessidades de
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quem o utiliza e não o contrário. Disse que acredita que essa constatação é geral e sugeriu a
votação de que a manifestação conste em Ata para posterior envio às unidades responsáveis
pelo SISPROJ. A presidente consultou os conselheiros sobre a proposta do conselheiro
Fabrício e colocou a proposta em votação, sendo esta aprovada por unanimidade com a
manifestação e registro em ata. Sem mais manifestações, a presidente colocou os projetos
em votação, e sem votos contrários, os projetos de monitoria foram aprovados por
unanimidade.Segundo Ponto: Deliberação sobre a necessidade de envio dos projetos de
monitoria para a Câmaras de Ensino antes de serem encaminhados ao Conselho. A
presidente consultou os presentes sobre o posicionamento a respeito da necessidade ou não
de envio dos projetos de monitoria à Câmara de Ensino, antes de serem apreciados pelo
Conselho. Disse que além dos projetos aprovados no primeiro ponto ainda restam alguns
projetos que não possuem o parecer da Câmara e que necessitam de aprovação. Aberto
espaço para manifestações, a conselheira Grasiela Martini disse que acredita que os prazos
para aprovação devem ser respeitados para não prejudicar os interessados. Sem mais
manifestações, colocado em votação, os conselheiros aprovaram por unanimidade a posição
de analisar os projetos de monitoria na Reunião do Conselho, sem a necessidade de envio
anterior à Câmara de Ensino. A presidente novamente sugeriu a leitura na sequência de todos
os projetos semo parecer da Câmara de Ensino, com espaço para manifestação e posterior
votação de todos em conjunto, o que foi aprovado pelos conselheiros. A presidente iniciou a
leitura dos projetos na ordem que segue: “Projeto de Monitoria de Cálculo I e III”, sob a
coordenação do docente Hugo Ariel Lombardi Rodriguez; “Projeto de Monitoria Estudando
Matemática e Estatística- EME”, sob a coordenação da docente Natalia Lemke; “Projeto de
Monitoria Atividade de monitoria em Cálculo I e Cálculo II” sob a coordenação do docente
Wiliam Correa Marques; “Projeto de Monitoria A monitoria como facilitadora no processo
ensino-aprendizagem em disciplinas de Cálculo”, sob a coordenação da docente Celiane
Costa Machado; “Projeto de Monitoria de Álgebra Linear e Álgebra Abstrata”, sob a
coordenação da docente Daiane Silva de Freitas. A presidente abriu espaço para
manifestaçõese sem manifestações, a presidente colocou os projetos em votação, e sem
votos contrários, os projetos de monitoria foram aprovados por unanimidade.Terceiro Ponto:
Aprovação de projetos PQA. A presidente fez a leitura dos títulos dos projetos e seus
coordenadores e abriu espaço para manifestações, sem manifestações em votação, os
seguintes projetos PQA foram aprovados por unanimidade: “Monitoria de Elementos de
Álgebra”, sob a coordenação da docenteLuciele Nunes; “Projeto Física de partículas e raios
cósmicos”, sob a coordenação do docente Luiz Fernando Mackedanz; “Atividade de Monitoria
em Cálculo I e Cálculo II”, sob a coordenação do docente Wiliam Marques.  Quarto Ponto:
Aprovação do Edital de Seleção de Professor Visitante, conforme Mem CCPMC 30/2018. A
presidente fez a leitura do parecer de número 110/2018 da Câmara de Pesquisa efez alguns
esclarecimentos sobre o andamento do processo de conclusão do Edital em questão. Fez
ainda a leitura do memorando 146/2017-C3 e do Memorando CCPGMC nº 30/2018 a fim de
esclarecer ainda mais o que deveria ser votado. A presidente abriu espaço para
manifestações e sem manifestações colocou o ponto em votação nos seguintes parâmetros:
Aprovação do Edital de Seleção de professor Visitante, conforme regras definidas pela CPG
do PPGGMC. Em votação, o Edital 04/2018 foi aprovado por unanimidade.Quinto Ponto:
Aprovação da Seleção de candidatos para o ingresso no Programa de Pós-Graduação em
Modelagem Computacional, Doutorado, segundo semestre de 2018 para preenchimento em
vaga suplementar. A presidente fez a leitura do parecer de número 122/2018 da Câmara de
Pesquisa e abriu espaço para manifestações,sem manifestações, o ponto foi colocado em
votação e o Edital Suplementar 04/PPGMC/2018 foi aprovado por unanimidade.Sexto Ponto:
Aprovação do projeto de pesquisa intitulado “Inovações no Ensino de Física: metodologias
alternativas no Ensino de Física”, sob a coordenação do docente Luiz Fernando Mackedanz.
A presidente fez a Leitura do Parecer 109/2018 da Câmara de Pesquisa e do Parecer
112/2018 da Câmara de Ensino. A seguir abriu espaço para manifestações. Sem
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manifestações, colocado em votação, o projeto foi aprovado por unanimidade.Sétimo Ponto:
Aprovação do projeto de pesquisa intitulado “Modelagem de séries temporais”, sob a
coordenação da docente Viviane Leite de Mattos. A presidente fez a Leitura do Parecer
32/2018 da Câmara de Pesquisa e abriu espaço para manifestações. Sem manifestações,
colocado em votação, o projeto foi aprovado por unanimidade. Oitavo Ponto:Aprovação do
projeto de pesquisa intitulado “A Pesquisa da Prática Docente no Ensino Superior” e seu
relatório final, sob a coordenação das docentes Bárbara Denicol, do Amaral Rodriguez,
Cinthya Maria Schneider Meneghetti e Cristiana Andrade Poffal. A presidente fez a Leitura do
Parecer 108/2018 da Câmara de Pesquisa e abriu espaço para manifestações. Sem
manifestações, colocado em votação, o projeto foi aprovado por unanimidade. Com relação
ao relatório Final do Projeto, a conselheira Cristiana Poffal esclareceu que se trata de relatório
do projeto com o mesmo título, mas anterior ejá encerrado, enquanto o projetoaprovado nesta
reuniãoestá iniciando nesse semestre, sendo uma renovação do projeto. A presidente
informou os presentes que o relatório final não possui ainda parecer e os consultou sobre
aprová-lo sem o parecer. Os conselheiros deliberaram por aguardar a elaboração do parecer
do relatório final.Nono Ponto:Aprovação do projeto de extensão intitulado “Dia do Químico” e
seu relatório final, sob a coordenação do docente Leandro Bellicanta. A presidente fez a
Leitura do Parecer 20/2018 da Câmara de Extensão e do parecer do relatório final, ainda sem
número e abriu espaço para manifestações. Sem manifestações, colocado em votação, o
projeto e o relatório foram aprovados por unanimidade. Décimo Ponto:Aprovação do projeto
de ensino intitulado “Eu te desafio!”, sob a coordenação da docente Edite Taufer.A presidente
fez a Leitura do Parecer 117/2018 da Câmara de Ensino e abriu espaço para manifestações.
Sem manifestações, colocado em votação, o projeto foi aprovado por unanimidade. Décimo
Primeiro Ponto:Aprovação do projeto de extensão intitulado “Feira de Ciências 2018”, sob a
coordenação da docente Rafaele Araújo. A presidente fez a Leitura do Parecer 107/2018 da
Câmara de Extensão e abriu espaço para manifestações. Sem manifestações, colocado em
votação, o projeto foi aprovado por unanimidade. Décimo Segundo Ponto:Aprovação da
alteração curricular do Curso de Administração, conforme solicitação encaminhada através do
Mem. 170/2018-ICEAC. A presidente fez a leitura do Parecer 103/2018 da Câmara de Ensino
e abriu espaço para manifestações. A docente convidada, Flávia Conde Kneip pediu a palavra
para esclarecer alguns pontos sobre a solicitação de alteração curricular bem como sobre o
parecer elaborado pela Câmara de Ensino, especialmente sobre as condições de aprovação
da alteração curricular solicitada. Sem mais manifestações, colocada em votação, a alteração
curricular solicitada pelo ICEAC para o curso de Administração foi aprovado por unanimidade,
apenas se observadas todas as condicionantes descritas no Parecer 170/2018 da
Câmara de Ensino, quais sejam, a aprovação condicionada à padronização das
disciplinas conforme descritas no parecer e o não aumento do número de turmas
oferecidas ao curso, sem turmas extras. Décimo Terceiro Ponto: Indicação da Nominata
para Comissão Eleitoral para eleições de coordenações dos cursos de Graduação, Programas
de Física e Programa de Modelagem Computacional. A presidente informou que o mandato
dos coordenadores está encerrando, sendo necessária nova eleição para escolha das
coordenações. Disse que entrou em contato com os servidores a fim de verificar o interesse
em participar da comissão eleitoral. A presidente informou a nominata dos interessados em
participar e abriu espaço para manifestações. Sem manifestações, a seguinte nominata foi
aprovada por unanimidade: Prof. Otávio Socolowski Júnior, Profª Daiane Silva de Freitas,
Profª Viviane Leite Dias de Mattos, o Técnico Fernando Carvalho Magalhães e a
discente Karine Cunha Duarte da Silva, discente do curso de Matemática Licenciatura. Os
conselheiros deliberaram ainda que a própria comissão determine quem será o presidente da
comissão. Décimo Quarto Ponto: Indicação de novo nome para câmara de extensão devido
à solicitação de dispensa da função pela docente Maurem Porciúncula. A presidente informou
que a docente Mauren Porciúncula solicitou dispensa da função de membro da câmara de
extensão e fez a leitura do email encaminhado à Direção. Disse que entrou em contato com a
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docente Débora Spenassato para verificar sua disponibilidade e interesse na função e ela se
prontificou a participar como docente da área da Estatística na Câmara de Extensão. A
presidente abriu espaço para manifestações e sem manifestações, a indicação da docente
Débora Spenassato foi aprovada por unanimidade. Assuntos Gerais: A presidente informou
que recebeu um Memorando da Secretaria dos Conselhos solicitando nomes para
representantes do IMEF no CONSUN, tendo em vista que o mandato dos atuais
representantes encerra em 26/10/2018. Abriu espaço para manifestações, o conselheiro Jorge
Pimentel ratificou a importância de que os representantes fossem membros do Conselho a fim
de facilitar a comunicação e troca de informações. Após deliberações, os seguintes nomes
foram indicados: Os professores João Thiago Amaral e a professora Raquel Nicolette como
titulares e os professores Grasiela Martini e Eneilson Campos Fontes como respectivos
suplentes. A presidente também informou aos presentes sobre a realização da Assembléia
Universitária, na qual professores do IMEF foram homenageados e houve posse simbólica
dos novos professores, além de abriu as comemorações dos 50 anos da FURG. A conselheira
Daiane Freitas informou que o Memorando 166/2018-IMEF que aprovou ad referendum o
Edital de seleção do Mestrado Profissional em Matemática em Rede Nacional (PROFMAT)
para ingresso no primeiro semestre de 2019 precisa ser homologado. A presidente consultou
os conselheiros sobre a inclusão desse ponto na pauta e todos concordaram. A presidente fez
a leitura do Memorando e abriu espaço para manifestações. Sem manifestações, o ad
referendum foi aprovado por unanimidade. O conselheiro Jorge Pimentel solicitou
providências sobre os cupins no mobiliário dos laboratórios do corredor N, bem como o
aterramento dos laboratórios por possuírem muitos equipamentos. Nada mais havendo a
tratar, às 11h e 30 min 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.ª Dr.ª Adriana Elisa Ladeira Pereira

Diretora do IMEF
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