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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG
INSTITUTO DE MATEMÁTICA, ESTATÍSTICA E FÍSICA - IMEF

 

Av. Itália, km 8 - Rio Grande, RS - CEP 96201-900 - Brasil - Tel/Fax:
32335411/32935109  -  E-mail: imef@furg.br

Ata n.º 4/2018
Aos vinte e seis dias do mês de abril do ano de dois mil e dezoito, às 9h, reuniu-
se ordinariamente o Conselho do Instituto de Matemática, Estatística e Física - IMEF, no mini-
auditório da Escola de Engenharia, sob a presidência da ProfessoraAdriana Elisa Ladeira Pereira
e com a presença dos seguintes membros:Os docentesAdriano de Cezaro, Águeda Maria Turatti,
Aline Guerra Dytz, Catia Maria dos Santos Machado, Cristian Giovanny Bernal, Cristiana
Andrade Poffal, Daniel da Silva Silveira, Eliane Cappelletto, Fabiana Travessini, Fabrício Ferrari,
João Thiago Amaral, Jorge Luiz Pimentel Junior, Julian Suarez, Luverci Ferreira, Magno Pinto
Collares, Matheus Lazo, Mauren Moreira da Silva, Otavio Socolowski Junior, Raquel
Nicolette,Wiliam Marques e o técnico Leandro Saggiomo.A presidente solicitou aos presentes a
inclusão na pauta de dois pontos “Aprovação dos projetos PQA’s” e “Aprovação de alterações no
curso de Engenharia Bioquímica, conforme Mem 102/2018-EQA. A solicitação de inclusão de
pauta foi aceita por unanimidade. Apresidente passou a leitura dos itens da pauta na ordem que
segue: Primeiro Ponto:Homologação do resultado final da seleção para professor substituto,
EDITAL Nº08/2018 - PROCESSO Nº 23116.010460/2017-09, área Probabilidade e Estatística. A
presidente passou a palavra para a presidente da banca do concurso, a docente Raquel Nicollette,
que fez a leitura da ata circunstanciada anexa ao processo, resumindo o certame, o qual teve os
seguintes candidatos aprovados: Em 1º (primeiro) lugar, o candidato Gustavo Martinez Souza; em
2º (segundo) lugar, o candidato Marcus Vinicius Freire Guimarães e em 3º (terceiro) lugar, o
candidato Vinícius Pinheiro Nunes. A presidente abriu espaço para manifestações e sem
manifestações, colocados em votação, os atos e resultado final do concurso foram aprovados por
unanimidade.Segundo Ponto:Autorização para recebimento de retribuição pecuniária por
consultoria efetivada pelo professor Paul Gerhard Kinas, termo de referência pelo docente
BRA2018-0155. A presidente fez a leitura dos documentosencaminhadospelo docente e abriu
espaço para manifestações. O conselheiro Magno Collares perguntou se os servidores podem
trabalhar nas férias. Alguns conselheiros responderam que nas férias pode-se fazer qualquer
atividade, desde que não seja trabalhar na universidade e no caso em questão era uma consultoria
sem relação com a FURG. Sem mais manifestações, o ponto foi colocado em votação e o
recebimento de retribuição pecuniária foi aprovado por unanimidade.Terceiro Ponto:Aprovação
do Projeto de Pesquisa “Dinâmica de plasmas astrofísicos no cenário dos GRBs” com
coordenação do professor Cristian Giovanny Bernal.A presidente fez a leitura do parecer da
Câmara de Pesquisa e abriu espaço para manifestações. O conselheiro Cristian Bernal disse que
esse projeto já foi aprovado em reunião e que encaminhou novamente pois acreditou que
precisasse em razão da mudança para o sistema Sisproj. A presidente retirou o projeto da pauta
após esse esclarecimento.Quarto Ponto:Aprovação do Projeto de Pesquisa “Procedência e
autenticidade de produtos alimentícios brasileiros e bebidas através de marcadores geoquímicos
determinados por técnicas de feixes de íons” com coordenação da professora Carla Eliete Iochims
dos Santos.A presidente informou aos presentes que o próximo ponto se encontrava na mesma
situação do anterior, por se tratar de projeto já aprovado. Consultando os presentes, da mesma
forma, retirou o ponto da pauta. Quinto Ponto:Aprovação Memorando 61/2018 – ICEAC sobre a
alteração de ingresso no curso de Economia. A presidente fez a leitura do parecer da Câmara de
Ensino e abriu espaço para manifestações. A conselheira Cristiana Poffaldisse que a Câmara de
Ensino se reuniu com o interessado da solicitação de alteração, o coordenador do curso de
Economia, professor Tiaraju Alves de Freitas, e destacou alguns pontos da reunião para os
presentes. Sem mais manifestações, o ponto foi colocado em votação e a alteração solicitada foi
aprovada conforme parecer da Câmara de Ensino. Sexto Ponto:Aprovação Memorando 62/2018
– IMEF sobre a aprovação ad referendum da participação do Prof. Valmir como Coordenador
Adjunto do PPGEC .A presidente fez a leitura do memorando e explicou aos presentes que houve
a necessidade de aprovação ad referendum, pois a então coordenadora adjunta do PPGEC se
aposentou, sendo necessário o preenchimento da função com brevidade. Abriu espaço para
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manifestações, o conselheiro Jorge Pimentel perguntou se o professor Valmir, como coordenador
do curso não deveria ter sido convocado para a reunião. A presidente respondeu que não, pelo
fato do docente ser adjunto e pelo curso ser interunidades, sendo o atual coordenador do IE e
participando desta forma das reuniões do conselho daquela unidade. Sem mais manifestações, em
votação, a indicação do docente Valmir Heckler para coordenador adjunto do PPGEC foi
homologada por unanimidade.Sétimo Ponto:Aprovação do Projeto de Extensão “Formação
acadêmico-profissional de Professores de Ciências Exatas: Investigação desde a sala de aula”
com coordenação do professor Charles dos Santos Guidotti. Apresidente fez a leitura do parecer
da Câmara de Extensão e abriu espaço para discussão, sem manifestações, em votação, o projeto
foi aprovado por unanimidade.Oitavo Ponto:Aprovação do relatório de atividades do I Encontro
do Mestrado Profissional em Matemática em Rede Nacional, com coordenação da Prof.ª Cinthya
Meneghetti. A presidente fez a leitura do parecer da Câmara de Extensão e abriu espaço para
discussão, sem manifestações,em votação, o relatório foi aprovado por unanimidade. Nono
Ponto:Aprovação do projeto e relatório do Projeto de Extensão “Semana Acadêmica das
Matemáticas 2013” sob coordenação do TAE Alessandro Saadi.A presidente fez a leitura dos
pareceres da Câmara de Extensão e abriu espaço para discussão, sem manifestações,em votação,
o projeto e relatório foi aprovado por unanimidade. Décimo Ponto:Aprovação de projeto
"Estudos de Matemática Básica direcionados a facilitar a aprendizagem em Cálculo", sob a
coordenação da docente Celiane Machado. A presidente fez a leitura do parecer da Câmara de
Ensino e abriu espaço para discussão, sem manifestações,em votação, o projeto foi aprovado por
unanimidade. Décimo Primeiro Ponto:Aprovação do projeto de pesquisa intitulado “Álgebras
HOPF” sob a coordenação da docente Grasiela Martini. A presidente fez a leitura do parecer da
Câmara de Pesquisa e abriu espaço para discussão, sem manifestações, em votação, o projeto foi
aprovado por unanimidade.Décimo Segundo Ponto:Aprovação do projeto de pesquisa intitulado
“Par Combinado de Álgebras de Hopf Fraca” sob a coordenação dos docentes Grasiela Martini e
Eneilson Fontes.A presidente fez a leitura do parecer da Câmara de Pesquisa e abriu espaço para
discussão, sem manifestações, em votação, o projeto foi aprovado por unanimidade.Décimo
Terceiro Ponto: Aprovação do projeto de pesquisa intitulado “Estruturas Parciais sobre uma
álgebra de Hopf de Multiplicadores” sob a coordenação dos docentes Eneilson Fontes e Grasiela
Martini. A presidente fez a leitura do parecer da Câmara de Pesquisa e abriu espaço para
discussão, sem manifestações, em votação, o projeto foi aprovado por unanimidade.Décimo
Quarto Ponto: Aprovação do projeto de pesquisa intitulado “Redes de Conversação em uma
Cultura Digital: investigando o ensino de Matemática no Ensino Superior e na Educação Básica”,
sob a coordenação do docente Daniel da Silva Silveira. A presidente fez a leitura do parecer da
Câmara de Pesquisa e abriu espaço para discussão, sem manifestações, em votação o projeto foi
aprovado por unanimidade.Décimo Quinto Ponto: Aprovação do Grupo de Pesquisa
“PlasmaSul”, sob a liderança do docente Magno Pinto Collares.A presidente fez a leitura do
parecer da Câmara de Pesquisa e abriu espaço para discussão, o conselheiro Magno Collares fez
uma breve explanação sobre os objetivos do grupo de pesquisa, sem mais manifestações, em
votação, o grupo de pesquisa foi aprovado por unanimidade. Décimo Sexto Ponto: Aprovação do
Projeto de Pesquisa Intitulado “Supercondutividade, Magnetismo e Materiais Avançados, sob a
coordenação do docente Jorge Luiz Pimentel Jr.Apresidente fez a leitura do parecer da Câmara de
Pesquisa e abriu espaço para discussão, sem manifestações, em votação, o projeto foi aprovado
por unanimidade. Décimo Sétimo Ponto:Aprovação da Alteração da composição do NDE do
curso de Licenciatura em Ciências EAD, conforme Mem. 90/2018.A presidente fez a leitura do
Memorando e abriu espaço para manifestações. Sem manifestações, em votação, a seguinte
composição foi aprovada por unanimidade: Prof. Dr. Daniel da Silva Silveira (Coordenador),
Profa. Dra. Tanise Paula Novello (Coordenadora Adjunta), Profa. Dra. Débora Pereira Laurino,
Prof. Dr. Valmir Heckler, Profa. Dra. Raquel Pereira Quadrado.Décimo Oitavo Ponto:Aprovação
da solicitação de exclusão de disciplinas do PPGEC, conforme Mem 31/2018- IE/PPGEC. A
presidente fez a leitura da solicitação e do parecer da Câmara de Pesquisa e abriu espaço para
manifestações. Sem manifestações, em votação, as seguintes alterações foram aprovadas por
unanimidade: Exclusão das disciplinas lotadas no IMEF dos QSL’s dos cursos de mestrado e
doutorado do PPGEC: 01100P; 01117P; 01177P; 01179P; 01180P; 09117P; 09118P.Décimo
Nono Ponto:Aprovação da solicitação de alteração curricular do curso de Matemática Aplicada,
conforme Mem 89/2018- IMEF.A presidente fez a leitura da solicitação e do parecer da Câmara
de Ensino e abriu espaço para manifestações. Sem manifestações, em votação, as alterações
foram aprovadas conforme parecer da câmara.Vigésimo Ponto: Aprovação da solicitação de
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alteração curricular do curso de Licenciatura em Ciências EAD, conforme Mem 79/2018- IMEF. 
A presidente fez a leitura da solicitação e parecer da Câmara de Ensino e abriu espaço para
manifestações. Sem manifestações,em votação, as alterações foram aprovadas conforme parecer
da Câmara. Vigésimo Primeiro Ponto:Aprovação da solicitação de inclusão da disciplina
“Ensino de Estatística na Licenciatura como optativa dos Cursos de Geografia Licenciatura e
Geografia Bacharelado, conforme Mem 115/2018-ICHI. A presidente fez a leitura da solicitação
e parecer da Câmara de Ensino e abriu espaço para manifestações. Sem manifestações, em
votação, as alterações foram aprovadas conforme parecer da Câmara.Vigésimo Segundo
Ponto:Aprovação de oferta de disciplina em proposta de criação de curso de Biblioteconomia
EAD, conforme 110/2018-ICHI. A presidente destacou que na última reunião o ICHI solicitou a
liberação de docente do IMEF para ministrar as disciplinas do referido curso, o que foi aprovado
pelo Conselho.Todavia, a PROGRAD exige que seja aprovada anteriormente a oferta das
disciplinas, razão pela qual a solicitação entrou na pauta desta reunião. A presidente fez a leitura
do parecer da Câmara de Ensino e abriu espaço para manifestações. A conselheira Raquel
Nicolette sugeriu que a oferta das disciplinas deste curso seja avaliada pelo grupo da Estatística,
tendo em vista se tratar de disciplinas que na ausência da professora Suzi, afastada para pós-
doutorado e indicada na reunião anterior deste Conselho para ministrarestas disciplinas, outros
docentes do grupo da Estatística deverão assumir. A presidente colocou em votação a sugestão de
baixar em diligências e a sugestão foi aprovada por unanimidade.Vigésimo Terceiro Ponto:
Aprovação da Alteração da composição do NDE do curso de Física Licenciatura, conforme Mem.
91/2018- IMEF.A presidente fez a leitura do Memorando e abriu espaço para manifestações. A
conselheira Aline Dytz disse que a alteração se deu em razão da saída do professor Valmir
Heckler e que não houve necessidade de substituição de forma urgente, pois permanecem com o
número mínimo de composição para o NDE. Sem mais manifestações, o ponto foi colocado em
votação a alteração foi aprovada por unanimidade.Vigésimo Quarto Ponto:Aprovação da
Alteração Curricular do curso de Física Licenciatura, conforme Mem. 93/2018. A presidente
informou aos presentes que a solicitação não possui parecer da Câmara de Ensino, pois não houve
tempo hábil para a elaboração deste pela Câmara. Explicou que há um prazo para aprovação de
alterações curriculares, pois elas devem ser submetidas à PROGRAD até o dia 18/05/2018.
Questionou aos presentes a sugestão para encaminhamento. A conselheira Aline Dytz disse que
as alterações do curso da Licenciatura são pontuais, como a questão da carga horária que não se
adéqua, sendo importante regularizar. O conselheiro Jorge Pimentel disse que entende não ser
possível aprovar sem parecer da Câmara de Ensino. O conselheiro Everaldo Arashiro sugeriu
entrar em contato com a PROGRAD para saber sobre possível adiamento da data a fim de definir
se a apreciação do ponto pode ficar para a próxima reunião do Conselho ou se tem que fazer uma
reunião extraordinária. A presidente sugeriu baixar em diligências para ter a confirmação da data
e aguardar o parecer. Em votação a sugestão foi aprovada por unanimidade.Vigésimo Quinto
Ponto: Aprovação do ad referendum do projeto de pesquisa intitulado “Trajetória acadêmica dos
estudantes de graduação dos cursos do IMEF/FURG: evasão, permanência e conclusão de curso”,
sob a coordenação da docente Raquel Nicolette, efetivado através do Mem. 95/2018-IMEF. A
presidente explicou aos presentes que aprovou o projeto “ad referendum” em razão da solicitação
da interessada, tendo em vista os prazos para submissão dos projetos para concorrer a bolsas do
edital EPEC e abriu espaço para manifestações. Os conselheiros destacaram que para concorrer às
bolsas EPEC, não há necessidade de que o projeto esteja aprovado no sistema, mas apenas
submetido para a aprovação e sugeriram aguardar o parecer da Câmara de Pesquisa.A sugestão
foi votada e aprovada por unanimidade.Vigésimo Sexto Ponto:Aprovação do projeto de Pesquisa
intitulado “Álgebra Não Comutativa e aplicações”, sob a coordenação da docente Edite Taufer. A
presidente fez a leitura do parecer da Câmara de Pesquisa e abriu espaço para discussão, sem
manifestações, o projeto foi aprovado por unanimidade.Vigésimo Sétimo Ponto:Aprovação dos
projetos PQA’s. A presidente fez a leitura dos títulos dos projetos e abriu espaço para
manifestações. Sem manifestações, em votação, os seguintes projetos foram aprovados por
unanimidade: Registros: 068/2018; 079/2018; 080/2018; 081/2018; 086/2018; 090/2018;
0114/2018; 0122/2018. Vigésimo Oitavo Ponto:Aprovação de alterações no curso de Engenharia
Bioquímica, conforme Mem 102/2018-EQA. A presidente fez a leitura do parecer da Câmara de
Ensino e explicou aos presentes que as disciplinas do curso de Engenharia Bioquímica eram as
únicas que não se enquadravam com os códigos das demais Engenharias, o que inviabiliza a
matrícula de alunos devido à falta de padronização. A presidente abriu espaço para
manifestações, sem manifestações, em votação, as alterações foram aprovadas por unanimidade,
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conforme parecer.Assuntos Gerais:A presidente agradeceu a participação de todos no Dia do
IMEF, disse que no dia 02/05 terá uma reunião com os diretores envolvidos com o curso de
Engenharia de Produção e Administração, com o objetivo da definição de vagas para as Unidades
Acadêmicas envolvidas com os referidos cursos. A presidente informou que o curso de Física
EAD foi finalmente aprovado junto a todas as Unidades Acadêmicas envolvidas, informou que
no dia 27/04 participará de uma reunião junto à Reitoria com pontos como orçamento, viaturas e
disse que se compromete em falar sobre as dificuldades do novo sistema para submissão de
projetos, o SISPROJ. Informou ainda que está desenvolvendo junto a outros colaboradores um
projeto de ensino que visa o aproveitamento das salasdo Pavilhão 2 que serão esvaziadas pela
transferência de laboratórios da Estatística para as salas entregues pela obra. Disse que o projeto
visa desenvolver nessas salas, um núcleo de apoio para os estudantes nas áreas da Matemática,
Física e Estatística, com monitorias permanentes. O conselheiro Magno se manifestou sugerindo
também que nestas salas poderiam alocar como sala para estudos. Com relação às obras,
informou aos presentes que as novas salas estão em vias de utilização e por fim, registrou o
agradecimento ao Técnico Fernando Magalhães, o qual a ajudou muito com o levantamento sobre
número de alunos em relação ao número de alunos matriculados nas disciplinas do IMEF e o
número de monitores liberados pela PROGRAD, informação importante para solicitar junto à
Pró-Reitoria a disponibilização de mais bolsas de monitoria para o IMEF. Nada mais havendo a
tratar, às 12h a presidente encerrou a reunião, da qual foi lavrada a presente ata, que vai assinada
pela Diretorado Instituto de Matemática, Estatística e Física, Professora DoutoraAdriana 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


