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Ata n.º 21/2018

Aos vinte e nove 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: Jorge Luiz Pimentel Junior,
Mauren Moreira da Silva, Cristiana Andrade Poffal, Aline Guerra Dytz, Daniel da Silva Silveira,
Daiane Freitas, Fabrício Ferrari, Everaldo Arashiro, Catia Maria dos Santos Machado, Wiliam
Marques, Grasiela Martini, Matheus Lazo, Eneilson Fontes, Viviane Mattos, João Thiago
Amaral, Otavio Socolowski Junior, Magno Pinto Collares, os técnicosLeandro Sagiomo e
Rafael Granada e via “skype”, as conselheiras Rosângela Menegotto e Karin Jelinek. O
conselheiro Luverci Ferreira justificou a sua ausência na reunião. A presidente iniciou a
reunião e solicitou a inclusão de um ponto de pauta: “Aprovação da distribuição didática do
Campus de SAP”, lembrou que a distribuição não foi aprovada na última reunião por
necessitar alterações e que as alterações foram realizadas. Os conselheiros aprovaram a
inclusão que será o último ponto da pauta. Após, a presidente fez a leitura dos pontos na
ordem que segue: Primeiro Ponto:Aprovação do Relatório Parcial do Projeto de extensão
intitulado “II Feira de Ciências: Integrando Saberes no Cordão Litorâneo”, sob a coordenação
da docente Rafaele Rodrigues de Araujo.A presidente fez a leitura do parecer 148/2018 da
Câmara de Extensãoreferente à aprovação do relatório parcial do projeto e abriu espaço para
manifestações. Sem manifestações, colocado em votação relatório parcial foi aprovado por
unanimidade.Segundo Ponto: Aprovação da reformulação curricular do curso de
Agroecologia.A presidente fez a leitura do memorando de solicitação e do parecer 150/2018da
Câmara de Ensino. Abriu espaço para manifestações, sem manifestações, a alteração foi
colocada em votação e aprovada por unanimidade.Terceiro Ponto: Homologação do ad
referendum efetivado através do Memorando 240/2018- IMEF, referente à aprovação de
projeto "Projeto de Estatísica para Letras", sob a coordenação da docente Raquel da Fontoura
Nicolette.A presidente fez a leitura do memorando e do parecer 145/2018 da Câmara de
Ensino. Abriu espaço para manifestações, sem manifestações, o ad referendum de aprovação
do projeto foi homologado por unanimidade.Quarto Ponto: Aprovação do Relatório Final do
Projeto de extensão intitulado “Seminário Saberes e Experiências da Ação Docente IV: o
professor e a autoria de Produtos Educacionais”, sob a coordenação da técnica Patrícia Lima
da Silva.A presidente fez a leitura do parecer 147/2018 da Câmara de Extensãoreferente à
aprovação do relatório final do projeto e abriu espaço para manifestações. Sem
manifestações, colocado em votação relatório parcial foi aprovado por unanimidade. Quinto
Ponto:Aprovação do projeto de pesquisa intitulado “Práticas Alternativas No Ensino De
Geometria Analítica e Álgebra Linear, sob a coordenação dos docentes Adilson Nunes,
Daiane Silva de Freitas, Eneilson Fontes, Fabíola Aiub Sperotto, Grasiela Martini e Juliana
Nunes.A presidente fez a leitura do parecer 149/2018 da Câmara de Pesquisa e abriu espaço
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para manifestações. Sem manifestações, o projeto foi aprovado por unanimidade. Sexto
Ponto: Aprovação do 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 144/2018 da Câmara de Extensão e abriu espaço para manifestações.
O conselheiro Jorge Pimentel disse que de acordo com entendimento da Pró-Reitoria de
Extensão, Semanas Acadêmicas não se enquadram em projeto de extensão pois é
direcionada para os alunos do curso. A conselheira Aline Dytz disse que embora não tenha
ocorrido nesta Semana Acadêmica, em geral as escolas são convidadas para participarem de
algumas atividades.  O conselheiro Jorge Pimentel disse que além da participação deve haver
uma pessoa de fora , por exemplo um professor do colégio que vai trazer alunos como
coordenador do projeto, ou parte da organização da atividade. O conselheiro Everaldo
Arashiro disse que não foi essa a orientação que recebeu da Pró-Reitoria na ocasião da
elaboração de um projeto de extensão. Disse que seria interessante o responsável pela
PROEXC colocar esses requisitos em alguma norma, pois apenas orientações verbais
dificultam o trabalho. O conselheiro Leandro Saggiomo disse que concorda com a fala do
conselheiro Jorge, mas que pela sua experiência de 5 anos em ações de extensão essa
exigência não existia. Pediu que registre em ata a necessidade da Direção convidar a
PROEXC para um curso de formação nesse sentido. O conselheiro Daniel disse que tem
participado do Comitê de Extensão e que a partir do ano que vem as Semanas Acadêmicas
não serão mais atividades de extensão, mas sim ensino. Disse que essa é uma orientação
atualmente, mas que as ações de extensão devem respeitar a tríade da Política de Extensão
Nacional: ensino/pesquisa e extensão indissociáveis e que os projetos devem ter impacto na
comunidade externa e na comunidade acadêmica. O conselheiro Jorge Pimentel disse que a
ideia de extensão é quando pessoas de fora participam de forma voluntária e efetiva, que não
basta a ação ser apropriada e necessária para ser considerada extensão, deve existir a
vontade do elo externo em participar. A presidente lembrou aos presentes, que é necessária a
aprovação do projeto e do relatório, pois o projeto embora tenha sido conhecido na última
reunião, não foi aprovado em razão dos conselheiros solicitarem a elaboração do parecer.
Sem mais manifestações, o projeto e o relatório finalforam aprovados por unanimidade.
Sétimo Ponto:Aprovação da solicitação de oferta de disciplina para o Programa de
Pós-Graduação em Física, conforme Memorando 236/2018- IMEF.A presidente fez a leitura
do memorando de solicitação e parecer 146/2018 da Câmara de Pesquisa e abriu espaço
para manifestações. Sem manifestações, a criação das disciplinas foi aprovada por
unanimidade. Oitavo Ponto:Homologação do ad referendum efetivado através do
Memorando 200/2018- IMEF, referente à aprovação de projeto de monitoria na disciplina de
Física Básica, sob a coordenação do docente Cristiano Mariotti.A presidente destacou que o
projeto não foi aprovado na reunião em que todos os projetos de monitoria foram aprovados,
pois foi encaminhado depois. Disse que há a necessidade de aprovação em ata por uma
formalidade do sistema que não aceita apenas memorando “ad referendum”. Abriu espaço
para manifestações e sem manifestações a aprovação ad referendum foi homologada por
unanimidade.Nono Ponto:Aprovação do Relatório de afastamento do docente Tiago da Cruz
Asmus, referente 1º semestre de 2018.A presidente fez a leitura do parecer 151/2018 da
Câmara de Pesquisa e abriu espaço para manifestações. Sem manifestações, o relatório foi
aprovado por unanimidade. Décimo Ponto: Aprovação da solicitação de trabalho voluntário
efetivado através do processo 23116.010800/2018-74, tendo como interessada a discente
Janaína Rosa Madruga e como docente responsável Aline Dytz.  A presidente fez a leitura
dos documentos constantes no processo e abriu espaço para manifestações. A conselheira
Aline disse que a principal motivação da aluna é adquirir experiência em sala de aula. Disse
que a aluna tem interesse em ser tutora do curso de Licenciatura em Física na EaD, mas não
poderá assumir esta função enquanto não tiver experiência docente. Disse que o trabalho vai
ajudar muito na formação e no currículo da interessada. Sem mais manifestações, colocada
em votação, a solicitação de trabalho voluntário foi aprovada por unanimidade. Décimo
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Primeiro Ponto:Aprovação para que a Câmara de Ensino passe a realizar a distribuição
didática de todas as disciplinas ofertadas pelo IMEF a partir de 2019 e escolha dos
representantes dos campi fora da sede para participação na referida Câmara. A presidente
lembrou aos presentes que a sugestão foi feita na última reunião pelo conselheiro Eneilson
Fontes e que ficou para a atual reunião a sua apreciação. A seguir a presidente abriu espaço
para manifestações. A conselheira Karin Jelinek disse que acha a sugestão importante e que
o ideal seria já ter a indicação dos representantes dos campi fora da sede para composição
da Câmara de Ensino. A conselheira Rosângela Meneghoto disse que concorda com a fala da
conselheira Karin Jelinek, mas entende que os pontos deveriam se votados separadamente. A
presidente disse entender que o tema é vinculado e que uma coisa depende da outra. O
conselheiro Jorge Pimentel sugeriu que até a alteração do Regimento do IMEF, os
representantes sejam indicados como tem sido atualmente com os atuais membros das
câmaras e que isso seja feito até a reunião de dezembro. A conselheira Karin Jelinek
perguntou se seria indicação de uma pessoa por área e o conselheiro Fabrício Ferrari disse
que entende que deva ser somente umrepresentante para simplificar o processo. A presidente
colocou a sugestão em votação e ela foi aprovada por unanimidade devendo os docentes do
IMEF de Santo Antônio da Patrulha e de São Lourenço do Sul indicarem até a próxima
reunião do Conselho, que ocorrerá no dia 13/12/2018, o nome dos representantes dos campi
fora da sede para a composiçãoda Câmara de Ensino, aprovando assim, que a referida
Câmara seja responsável pela distribuição didática de todas as disciplinas do IMEF, inclusive
dos campi fora de sede. Décimo Segundo Ponto:Aprovação da distribuição didática do
Campus de SAP.A presidente fez a leitura do documento e abriu espaço para manifestações.
Sem manifestações, em votação, a distribuição foi aprovada por unanimidade.Assuntos
Gerais:A presidente fez a leitura do Memorando 16/2018 PROGRAD/DiaDG sobre a
importância da atualização dos PPC’S dos cursos. Falou sobre o andamento das obras novas
do IMEF e sobre o comprometimento da Reitoria em concluir até 2019. Enfatizou a
importância do incentivo aos alunos para realizarema Avaliação do Docente pelo Discente
(ADD), que se encerra no dia 30/11/2018, bem como relembrou os coordenadores dos cursos
de graduação sobre o prazo e a importância da entrega dos relatórios gerenciais, que também
se encerra na mesma data.  Mencionou também que a Direção e o Administrador estiveram
no Campus de SAP para uma reunião de fechamento do ano de 2018 e
encaminhamentos.Nada mais havendo a tratar, às 11h 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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