
                                                                 

Aos vinte e cinco dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezoito, às 9h e 10min,
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: Aline Guerra Dytz, Catia Maria dos
Santos Machado, Cristiana Andrade Poffal, Daiane Freitas, Daniel da Silva Silveira, Eneilson
Fontes, Everaldo Arashiro, Fabrício Ferrari, Grasiela Martini, João Thiago Amaral, Jorge Luiz
Pimentel Junior, Julian Suarez, Magno Pinto Collares, Otavio Socolowski Junior, Raquel
Nicolette, Rodrigo Barbosa Soares, Wiliam Marques, o técnico Rafael Granada e via “skype”,
as conselheiras Rosângela Menegotto e Karin Jelinek. Como convidados, também via “skype”,
os docentes Renê Baltazar Jr. e Leandro Bellicanta. A presidente iniciou a reunião e fez a
leitura dos pontos na ordem que segue: Primeiro Ponto:Homologação de resultado final do
concurso Edital 16/2018 Processo 23116.005412/2018-71 - área da Estatística. A presidente
passou a palavra para a presidente da banca que fez a leitura do relatório sucinto constante
no processo e fez breves considerações sobre o certame. A presidente abriu espaço para
manifestações e sem manifestações, colocado em votação, o resultado final do concurso para
a área da Estatística foi homologado por unanimidade, tendo o seguinte aprovado: Alessandro
Kahmann. Segundo Ponto: Aprovação do projeto e Relatório Final do projeto de Extensão
intitulado “XI Semana Acadêmica da Física – FURG, sob a coordenação do docente Luiz
Fernando Mackedanz. A presidente fez a leitura do parecer 133/2018da Câmara de
Extensãoreferente à aprovação do projeto e constatou que nãoconstava ainda o parecer do
relatório final do mesmo. Abriu espaço para manifestações, os membros relataram que o
projeto não havia sido aprovado na última reunião pela mesma razão. O conselheiro Daniel
Silveira disse que o fato vinha ocorrendo na Câmara de Extensão e sugeriu que se entre em
contato com o membro desta câmara, o professor Charles Guidotti, a fim de verificar seu
interesse na permanência como membro da referida câmara, tendo em vista a reiterada
dificuldade em envio de pareceres dentro do prazo. A presidente disse que entrará em contato
com o docente e sugeriu a possibilidade de aprovar ad referendum, tão logo o parecer seja
elaborado pela Câmara de Extensão. Sem mais manifestações, a sugestão da presidente foi
colocada em votação e aprovada por unanimidade.Terceiro Ponto: Aprovação de Projeto
“Monitoria - Cálculo I, Álgebra Linear e Equações Diferenciais” do docente Cristiano Garibotti
.A presidente fez a leitura do parecer 143/2018 da Câmara de Ensino e abriu espaço para
manifestações.Sem manifestações, o projeto foi aprovado por unanimidade.Quarto Ponto:
Aprovação de Memorando 226/2018- IMEF de Oferta de Disciplina curso de Licenciatura em
Ciências EaD.A presidente fez a leiturado Memorando e abriu espaço para manifestações. O
conselheiro Daniel Silveira, coordenador do curso, explicou aos presentes que a aprovação da
indicação dos docentes que irão atuar no curso pelo Conselho da Unidade é uma exigência
da CAPES. Sem mais manifestações, colocada em votação, a oferta de disciplinas para o 1°
semestre de 2019 do Curso de Licenciatura em Ciências EAD foi aprovada por unanimidade,
bem como a indicação dos seguintes professores do IMEF para atuar no curso: Professor
Valmir Heckler, na disciplina 01464D; Professores Débora Pereira Laurino e Eneilson Campos
Fontes, na disciplina 01465D e para os estudantes em repercurso, os professores Daniel da
Silva Silveira e TicianeElacoste, na disciplina 01463D.Quinto Ponto: Aprovação do Projeto
“ORIGAMITEC: um modo de pensar, agir e compreender conceitos geométricos através da
prática do Origami com tecnologias digitais.” de responsabilidade do docente Daniel Silva
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Silveira.A presidente fez a leitura do parecer 137/2018 da Câmara de Pesquisa e abriu espaço
para manifestações. Sem manifestações, o projeto foi aprovado por unanimidade. Sexto
Ponto:Homologação de Ad referendum efetivado através do Memorando 229/2018- IMEF,
referente ao Projeto “Um estudo sobre a demanda e distribuição espacial do serviço de
atendimento de ocorrências do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio Grande do Sul:
Estudo de caso no 3º CRB” sob responsabilidade da docenteCatia Maria dos Santos
Machado.A presidente fez a leitura do parecer 138/2018 da Câmara de Pesquisa e abriu
espaço para manifestações. Sem manifestações, o memorando foi homologado por
unanimidade.Sétimo Ponto. Alteração curricular do curso de Agroecologia solicitado através
de memorando do ICB-SL. A presidente verificou a ausência de parecer da Câmara de Ensino
e abriu espaço para manifestações. Os conselheiros decidiram baixar o ponto em diligências a
fim de aguardar a elaboração do parecer da Câmara. Oitavo Ponto.  Aprovação do Projeto
“Seminário Saberes e Experiências da Ação Docente IV: o professor e a autoria de Produtos
Educacionais” da Técnica Patrícia Lima da Silva.A presidente fez a leitura do parecer
141/2018 da Câmara de Extensão e abriu espaço para manifestações. Sem manifestações, o
projeto foi aprovado por unanimidade.Nono Ponto.  Aprovação do Projeto “Projeto de
Estatística para Letras” da docente Raquel Fontoura Nicolette.A presidente verificou a
ausência de parecer da Câmara de Ensino e abriu espaço para manifestações. A conselheira
Raquel Nicolette se manifestou, descreveu sua insatisfação em relação a não ter tido o
parecer para o seu projeto,tendo em vista que este foi enviado dentro do prazo e também por
se tratar de um projeto que envolve outra Unidade Acadêmica. Disse que era a segunda vez
que este projeto não passava na reunião do Conselho por não haver o parecer e atribuiu o
problema à desorganização da secretaria. A presidente pediu desculpas para a conselheira e
sugeriu a aprovação por ad referendum, tão logo o parecer estiver pronto. Sem mais
manifestações, em votação, a sugestão da presidente foi aprovada por unanimidade. Décimo
Ponto. Homologação doAd referendum efetivado pelo Memorando 231/2018- IMEF, sobre o
projeto intitulado “Auto-Eco-Formação Interdisciplinar De Professores De Ciências Da
Natureza: investigações e compreensões da linguagem na educação online” sob
responsabilidade da docenteRafaele Araújo. A presidente fez a leitura do parecer 129/2018 da
Câmara de Pesquisa e abriu espaço para manifestações. Sem manifestações, o projeto foi
aprovado por unanimidade.Décimo PrimeiroPonto. Aprovação de Solicitação de alteração de
plano de trabalho para pagamento de IPVA no Projeto  de Extensão Estatísiticas de
Desembarque Pesqueiro RS, sob a coordenação do docente Paul Kinas. A presidente fez a
leitura do parecer 142/2018 da Câmara de Extensão e abriu espaço para manifestações. Sem
manifestações, o projeto foi aprovado por unanimidade. DécimoSegundo Ponto. Aprovação
de solicitação de anuência para participação da docente Catia Maria dos Santos Machado no
curso de Especialização em Gestão de Operações e Logística.  A presidente fez a leitura do
documento de solicitação de anuência encaminhado pelo coordenador do curso de
Especialização Gestão de Operações e Logística, o docente André Andrade Longaray, e abri
espaço para manifestações. A conselheira Catia Machado fez breves considerações sobre o
projeto. Sem mais manifestações, em votação, a participação da docente foi aprovada por
unanimidade.Décimo Terceiro Ponto. Aprovação do Processo de criação do Mestrado em
Ambientometria.A presidente fez a leitura do parecer 139/2018 da Câmara de Pesquisa e
abriu espaço para manifestações. Sem manifestações, a criação do curso de mestrado em
Ambientometria foi aprovada por unanimidade. DécimoQuarto Ponto. Distribuição de
encargos didáticos do IMEF para o 1° período de 2019. A presidente fez a leitura das
distribuições das disciplinas da Matemática, Física, Santo Antônio da Patrulha e São
Lourenço. Destacou que tendo em vista constar na distribuição das disciplinas de Santo
Antônio da Patrulha um docente do C3, professor Luciano Silva, encaminhou como Diretora
do IMEF um Memorando à unidade a fim de que a participação do docente seja aprovada pelo
Conselho do C3, considerando ser o trâmite usual em casos de participação de docentes em
unidades diversas das unidades de lotação. Destacou também que a Direção e o grupo de
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Santo Antônio da Patrulha vêm conversando através de emails sobre a solicitação do grupo
da Matemática de Santo Antônio da Patrulha de distribuir uma disciplina de Cálculo I para a
docente Flávia Conde, da área da Estatística, a qual integrará o grupo de Santo Antônio no
próximo ano em razão do deferimento de sua remoção para aquele Campus, para formar a
área da Estatística. Disse que explicou aos docentes que em primeiro momento a docente
não possui obrigação de ministrar disciplinas fora da área da Estatística, mas caso ela se
dispusesse a isso não teria problemas. Destacou para os presentes que a docente Flávia
Conde se manifestou por email sobre a solicitação dos colegas de Santo Antônio da Patrulha,
informando que não possui interesse em ministrar a disciplina de Cálculo, a presidente fez a
leitura do email da docente. Abriu espaço para manifestações. O conselheiro Eneilson Fontes
perguntou para os docentes de Santo Antônio da Patrulha, os quais acompanhavam a reunião
via “skype”, sobre a justificativa de constar um docente do C3 na distribuição da disciplina de
Geometria Analítica. A conselheira Karin Jelinek respondeu que a situação era que os
docentes do Campus não conseguiam dar conta de todas as disciplinas da área da
Matemática. O conselheiro Jorge disse que a Direção atribui as disciplinas da unidade para
professores do IMEF, mas nada impede que outro professor queira dar aula e não vê isso
como um problema desde que o docente seja capaz de dar a disciplina e assim o queira. A
conselheira Rosângela Menegotto disse queos docentes de SAP também ministram aulas em
outras unidades. Com relação à distribuição didática de SAP, a conselheira Raquel Nicolette,
em nome do grupo da Estatística, explicou aos docentes de SAP sobre o perfil da vaga do
concurso da professora Flávia Conde, ratificando que a área de atuação da professora é a
Estatística. A presidente fez a leitura do perfil de vaga para o concurso da área da Estatística-
vaga consolidação do campus SAP, que foi solicitado pelos docentes de Santo Antônio da
Patrulha e o qual foi parâmetro para verificar o perfil da docente Flávia Conde em seu pedido
de remoção para o Campus SAP. A presidente destacou que o documento do perfil de vaga
traz um perfil para área da Estatística não havendo referência à área da Matemática que
justifique a solicitação efetuada de atribuição da disciplina de Cálculo para a docente. Os
conselheiros discutiram o assunto amplamente. O conselheiro Eneilson sugeriu que a
distribuição didática do Campus SAP e SLS seja feita pela Câmara de Ensino, assim como as
demais áreas. A presidente disse que nesse caso seria importante ter um representante de
cada área dos campi SAP e SLS integrando a câmara de Ensino, a fim de colaborar com
questões particulares de cada campi. O conselheiro Magno pediu que o ponto fosse
encaminhado para votação. Sem mais manifestações, a distribuição das disciplinas foram
colocadas em votação e as distribuições das disciplinas da Matemática, Física, Estatística
Campus Carreiros, Física Campus SAP e Distribuição do Campus São Lourenço foram
aprovadas por unanimidade e a distribuição da Matemática Campus SAP foi reprovada por
unanimidade por não concordar com a atribuição da disciplina de Cálculo I para a docente
Flávia Conde. Na sequência, a presidente colocou em votação a sugestão do conselheiro
Eneilson, de que a distribuição dos Campus São Lourenço do Sul  e Santo Antônio da
Patrulha seja feita pela Câmara de Ensino  e os conselheiros concordaram em deixar o tema
para próxima reunião do Conselho por não fazer parte da pauta e demandar mais discussão.
Finalmente, a presidente solicitou às conselheiras Karin Jelinek e Rosangela Menegotto, que
encaminhem nova distribuição de disciplinas do grupo da Matemática de SAP, retirando a
docente Flávia da atribuição da disciplina Cálculo I, conforme determinado pelo Conselho do
IMEF e as conselheiras se comprometeram com o novo envio.DécimoQuinto Ponto.
Aprovação do Edital 03/2018 de seleção PPG Física. A presidente fez a leitura do parecer da
Câmara de Pesquisa nº 140/2018-IMEF e abriu espaço para manifestações. Sem
manifestações, colocado em votação, o Edital foi aprovado por unanimidade.DécimoSexto
Ponto.Solicitação de ajuste de data de retorno do pós-doutorado da professora Suzi Samá
Pinto.A presidente fez a leitura da solicitação encaminhada pela docente Suzi Samá Pinto por
email. Explicou que a data correta e necessária para o afastamento da docente foi
devidamente aprovada pelo Conselho, contudo, a data foi errada no processo, necessitando
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correção. A presidente abriu espaço para manifestações e sem manifestações, a correção da
data de retorno da professora Suzi do pós-doutorado de 30/03/2019 para 29/04/2019 foi
aprovada por unanimidade.DécimoSétimo Ponto.Aprovação do Relatório Final do Projeto
intitulado “Álgebra de Hopf de multiplicadores”, sob a coordenação da docente Grasiela
Martini.A presidente fez a leitura do parecer 135/2018 da Câmara de Pesquisa e abriu espaço
para manifestações. Sem manifestações, o projeto foi aprovado por unanimidade.
DécimoOitavo Ponto. Definição de Critérios de Bloqueio de horários de professores.A
presidente disse que tem recebido muitas reclamações de coordenadores devido ao excesso
de bloqueios em horários de professores, o que inviabiliza a atribuição de horários. A
presidente fez a leitura das motivações de bloqueio pré-definidas no Sistemas Furg e sugeriu
a constituição de uma comissão para definir critérios para a inclusão de bloqueios. Os
membros aprovaram a sugestão e os seguintes docentes se voluntariaram para compor a
comissão: Jorge Pimentel Jr, Aline Dytz, Cristiana Poffal e Eneilson Fontes, composição
aprovada pelos presentes. A presidente abriu espaço para manifestações, as conselheiras
Cristiana Poffal e Aline Dytz sugeriram que as reuniões do Conselho do IMEF passassem
para as quartas-feiras, tendo em vista ser o mesmo dia da semana das reuniões do
CONGRAD e destacando que as reuniões não coincidem com as reuniões do Conselho do
IMEF, abrindo assim o horário de quinta-feira para os coordenadores. A conselheira Aline
Dytz destacou ainda que caso coincida alguma reunião, o coordenador se faz presente na
reunião do CONGRAD e o coordenador adjunto na reunião do Conselho, não tendo prejuízo.
A sugestão foi aprovada pelos membros presentes. Assuntos Gerais: A presidente informou
os presentes sobre o andamento das obras do IMEF e do Plano de Mudanças. A técnica
Patrícia Ciciliano pediu a palavra e como secretária Geral se manifestou sobre a fala da
conselheira Raquel Nicolette, disse que a secretaria do IMEF é reconhecida pelo excelente
atendimento e pela constante busca por melhorias na prestação de seus serviços. Disse que
o atual grupo de trabalho é um grupo muito coeso e proativo e que entende a insatisfação da
conselheira por não ter seu projeto aprovado na reunião, mas que isso era algo facilmente
resolvido, não sendo justo por essa razão a manifestação da docente. A conselheira Raquel
Nicolette pediu a palavra e disse que havia exagerado em sua manifestação e pediu
desculpas. A presidente se comprometeu em elaborar a aprovação ad referendum tão logo o
parecer do projeto fosse concluído pela Câmara de Ensino.Nada mais havendo a tratar, às
12ha 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.
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