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Ata n.º 22/2018

Aos treze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezoito, às 9h e, 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, Dinalva
Sales, Eneilson Fontes, Everaldo Arashiro, Grasiela Martini, João Thiago Amaral, Julian
Suarez, Luiz Fernando Mackedanz, Luverci Ferreira, Magno Pinto Collares, Mauren Moreira
da Silva, Otavio Socolowski Junior, Raquel Nicolette, Wiliam Marques, o técnico Rafael
Granada e via “skype”, as conselheiras Rosângela Menegotto e Karin Jelinek. Justificou a
ausência o conselheiro Fabrício Ferrari. A presidente iniciou a reunião e fez a leitura dos
pontos na ordem que segue: Primeiro Ponto. Homologação do ad referendum de aprovação
do projeto “Análise do potencial de erosão costeira no litoral do Espírito Santo, previsão de
cenáriosfuturos e proposta para proteção praial”, sob a coordenação do docente Wiliam
Correa Marques.A presidente fez a leitura do parecer 152/2018 da Câmara de
Pesquisareferente à aprovação do projeto e abriu espaço para manifestações. Sem
manifestações, colocado em votação o projeto foi aprovado por unanimidade.Segundo Ponto
: Aprovação de alteração curricular no Curso de Licenciatura em Ciências EAD, conforme
Mem 260/2018.A presidente fez a leitura do memorando de solicitação e do parecer
155/2018da Câmara de Ensino. Abriu espaço para manifestações, sem manifestações, a
alteração foi colocada em votação e aprovada por unanimidade.Terceiro Ponto: Aprovação
da alteração PPC do Curso de Licenciatura em Física EAD.A presidente fez a leitura do
parecer 156/2018 da Câmara de Ensino. Abriu espaço para manifestações, sem
manifestações, a alteração do PPC foi aprovada por unanimidade.Quarto Ponto:Aprovação
da alteração do PPC do Curso de Física Bacharelado.A presidente fez a leitura do parecer
157/2018 da Câmara de Ensino e abriu espaço para manifestações. A conselheira Aline Dytz
fez algumas considerações sobre as alterações realizadas. Sem manifestações, colocada em
votação a alteração do PPC do curso de Física Bacharelado foi aprovada por unanimidade.
Quinto Ponto:Aprovação do projeto de extensão intitulado “Jogando para aprender
Matemática”, sob a coordenação do docente Leandro Bellicanta.A presidente fez a leitura do
parecer 153/2018 da Câmara de Extensão e abriu espaço para manifestações. Sem
manifestações, o projeto foi aprovado por unanimidade. Sexto Ponto:Aprovação do Relatório
Final do projeto “Formação continuada de professores que ensinam Matemática:
Possibilidades e desafios”, sob a coordenação da docente Karin Jelinek.A presidente fez a
leitura do parecer 153/2018 da Câmara de Extensão e abriu espaço para manifestações. Sem
manifestações, o relatório foi aprovado por unanimidade. Sétimo Ponto.Homologação do
Resultado Final da Eleição para Coordenadores de Curso. A presidente fez a leitura da ata da
Comissão Eleitoral e abriu espaço para manifestações. A conselheira Daiane Freitas se
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manifestou dizendo que as normas para eleições devem ser revisadas, poiso peso atribuído
ao voto dos técnicos não está correto e entende que o voto deve ser computado em conjunto
com o voto dos docentes. Sem mais manifestações, o resultado final das eleições foi
aprovado por unanimidade, com as novas coordenações conforme segue: Física
Licenciatura: Prof. Luiz Fernando Mackedanz– Coordenador e Prof.ª Eliane Cappelletto –
Coordenadora Adjunta; Física Bacharelado: Prof. João Thiago Amaral – Coordenador e Prof.
Juan Valverde Salvador – Coordenador Adjunto; Matemática Aplicada: Prof.ª Cristiana Poffal
- Coordenadora e Prof. Mario Retamoso – Coordenador Adjunto ; Matemática Licenciatura:
Prof. Rodrigo Barbosa Soares – Coordenador e Prof.ª Cinthya Meneghetti – Coordenadora
Adjunta; Licenciatura em Ciências Exatas – SAP: Prof. Charles Guidotti– Coordenador e
Prof. Renê Baltazar– Coordenador Adjunto; Pós-graduação em Física: Prof.ª Dinalva Aires
de Sales- Coordenadora e Prof. Matheus JatkoskeLazo – Coordenador Adjunto;
Pós-graduação em Modelagem Computacional: Prof. Wiliam Correa Marques –
Coordenador e Prof. Emanuel da Silva Diaz Estrada – Coordenador Adjunto.Oitavo Ponto.
Homologação da Indicação dos representantes de SAP e SLSna Câmara de Ensino para
atuar na distribuição didática dos Campi.A presidente fez a leitura das indicações enviadas
pelo grupo de Santo Antônio da Patrulha, informou que o grupo indicou o coordenador adjunto
do Curso de Licenciatura em Ciências Exatas e o grupo de São Lourenço indicou a docente
Natália Lemke. Abriu espaço para manifestações e a conselheira Karin disse que o grupo de
SAP decidiu indicar o coordenador adjunto do Curso de Licenciatura em Ciências Exatas até
que se defina no Regimento do IMEF, como deverá ser a participação dos campi fora da sede
na Câmara de Ensino. Sem mais manifestações, em votação, as indicações foram aprovadas
por unanimidade.Nono Ponto.Deliberação sobre o pedido de revogação de ponto da pauta da
Ata 09/2018, o qual aprova a remoção da servidora Tanise Novello na próxima vaga que for
disponibilizada para o IMEF.A presidente fez a leitura do e-mail encaminhado para Direção
pela conselheira Karin Jelinek em nome do grupo dos docentes de SAP, contendo os
encaminhamentos registrados pelo grupo na reunião entre estes e a Direção, ocorrida em
27/11/2018 no Campus de Santo Antônio da Patrulha. Explicou que o grupo solicitou a
apreciação pelo Conselho do IMEF do seguinte ponto: “Revogação da passagem do Segundo
Ponto da Ata 9/2018 que registra ‘Segunda votação para a remoção da professora Tanise
Paula Novello, para a próxima vaga que virá posteriormente para a área da Matemática. Em
votação, foi aprovado com dois votos contrários’.”. A presidente relembrou o ocorrido na
época da Ata mencionada, lembrou aos presentes que o Campus contava na ocasião com 3
(três) vagas imediatas em razão dos cursos novos, uma para a área da Matemática, uma para
a área da Estatística e uma para a área da Física. Lembrou também que ainda existe a
previsão de mais uma vaga para a área da Matemática. Uma das três vagas da Matemática
foi destinada à remoção do docente Rafael Cavalheiro, a vaga da Estatística foi destinada à
remoção da docente Flávia Conde Kneip e para a vaga da Física foi aberto concurso o qual já
está finalizado e homologado no COEPEA. Destacou que a passagem a qual o grupo de SAP
solicita revogação é a decisão do Conselho de que a segunda vaga prevista seja destinada à
remoção da docente da área da Matemática Tanise Novello, que manifestou interesse na
remoção assim como o docente Rafael Cavalheiro, mas que abriu mão de sua intenção no
momento para a primeira vaga da Matemática, dando a preferência para o docente Rafael
Cavalheiro, com a condição de que a próxima vaga aberta para a área da matemática em
SAP fosse destinada para a sua remoção. A presidente abriu espaço para manifestações. Os
conselheiros de forma geral questionaram sobre o motivo pelo qual o grupo de SAP solicitou a
revogação da decisão do Conselho do IMEF em relação à remoção da professora Tanise para
a próxima vaga que será destinada para a área da Matemática. A conselheira Karin Jelinek
disse que achava importante destacar que esse encaminhamento foi decidido de comum
acordo entre a Direção do IMEF e o Grupo de SAP, pois concluíram que é incorreto destinar
uma vaga que ainda não existe antecipadamente e que entenderam que o perfil para a vaga
deveria ser analisado no futuro, conforme as necessidades do campus do momento. Também
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disse que a docente Tanise Novello não abriu mão da vaga, pois a vaga não era dela e que
por esta razão não teria como destinar a ela uma futura vaga. A presidente retificou a fala da
conselheira, explicando que na realidade o que a Direção concordou foi em trazer a demanda
do grupo de SAP para apreciação do Conselho e não com a demanda em si. Lembrou ainda
que a situação em que a docente abriu mão da vaga momentaneamente, condicionando a
desistência de sua intenção de remoção foi inclusive apreciada e aprovada pelo Conselho. A
presidente fez a leitura do ponto da Ata em que esse fato está registrado. A conselheira Aline
Dytz disse que a questão trazida não faz mais sentido e que se sente desrespeitada com a
insistência do Grupo de SAP, pois parece que os docentes do Campus de Santo Antônio não
acreditam que os docentes do campus Carreiros são competentes. A conselheira Karin
Jelinek disse que não foi sua intenção desrespeitar e que não querem dizer que os docentes
são incompetentes, mas entende que deve ser analisado antes o perfil da vaga e depois
decidido se uma pessoa se enquadra neste perfil, que devem existir critérios para a remoção.
A presidente disse que o perfil da futura vaga é o mesmo das vagas já existentes, será mais
uma vaga para atuar nos cursos novos de Engenharia de Produção e Administração, não para
atender demandas anteriores. A conselheira Grasiela Martini disse que concorda que devam
existir critérios para a remoção,mas que fala em nome do Grupo da Matemática e que a
decisão do grupo é a de manter a disponibilidade da futura vaga para a docente Tanise
Novello. Disse ainda que o grupo de Santo Antônio da Patrulha deve analisar melhor suas
solicitações para que elas sejam mais coerentes, pois o grupo diz que o profissional deve ter o
perfil certo para ocupar uma vaga, mas ao mesmo tempo estava solicitando que a docente
removida da área da Estatística fosse atuar no Campus na disciplina de Cálculo. O
conselheiro Daniel da Silva Silveira disse que se o grupo de SAP entende que deve haver
critério para a remoção, então o correto seria revogar a remoção do docente Rafael
Cavalheiro, criar os critérios e submeter a decisão entre o docente Rafael e a docente Tanise
novamente. A conselheira Rosangela Menegotto disse que entende que deva haver diferença
de entendimento entre o que é perfil de vaga para os docentes de SAP e dos Carreiros. A
presidente argumentou que a definição perfil de vaga é da PROGEP e da FURG, que é a
matéria e as disciplinas que o profissional deverá atuar, não a formação específica do
candidato. A conselheira Aline Dytz disse que as remoções anteriores foram aprovadas
considerando questões pessoais dos interessados e não perfil e que inclusive a conselheira
Rosângela teve sua remoção aprovada, pois o Conselho considerou as questões pessoais
dela na ocasião. A conselheira Rosângela disse que ela só foi pois tinha o perfil para a vaga,
do contrário não iria. A conselheira Grasiela disse que estão perdendo o foco e ratificou que o
grupo da Matemática entende que a docente Tanise Novello pode atender a qualquer
disciplina das Engenharias e Matemática no Campus. A conselheira Dinalva disse que é
louvável padronizar, ter regras, mas que discutir o que já foi discutido não é aceitável. Sem
mais manifestações, foi encaminhada ao Conselho a pergunta de quem era a favor de manter
a aprovação já decidida pelo Conselho de destinar a próxima vaga que será destinada para a
área da Matemática para a remoção da docente Tanise Novello. O conselho manteve a
decisão com dois votos contrários. Décimo ponto: Aprovação do calendário das reuniões do
Conselho do ano de 2019: A presidente fez a leitura do calendário de Reuniões sugerido e
lembrou que as reuniões a pedido das coordenações, passam a ser nas quartas-feiras. Abriu
espaço para manifestações e sem manifestações o seguinte calendário foi aprovado por
unanimidade: 30/01, 27/02, 27/03, 24/04, 29/05, 26/06, 31/07, 28/08, 25/09, 30/10, 27/11,
11/12. Assuntos Gerais: A presidente disse que o grupo de SAP solicitou a divulgação da
notícia de aprovação do projeto no CNPq, intitulado “Meninas & Ciências Exatas: incentivando
potenciais femininos nas Ciências Exatas e Computação”, a presidente fez a leitura do e-mail
com a notícia. A presidente fez a leitura das demais demandas do grupo de SAP constantes
no e-mail. A presidente disse que as obras do IMEF vão reiniciar e que a licitação que tinha
previsão de ser realizada somente no ano de 2019, será antecipada para dia 18/12/2018.
Agradeceu às coordenações ao comprometimento com os Relatórios Gerenciais e ao apoio
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na Avaliação Docente pelo Discente. A conselheira Mauren Porciúncula agradeceu o apoio no
período de sua coordenação, agradeceu à Direção, à secretaria, ao NDE entre outros,
desejando um excelente trabalho aos novos coordenadores. A conselheira Aline Dyts fez
agradecimento à Direção pelo apoio e valorização das Coordenações e do Curso, também
agradeceu à secretaria do IMEF e se colocou à disposição do novo coordenador no período
de transição.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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