
                                                                 

Ata nº 11/2019

 

Aos vinte e oito dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezenove, às 9:06h, reuniu-se
ordinariamente o Conselho do Instituto de Matemática, Estatística e Física - IMEF, no mini
auditório do IMEF, sob a presidência da Professora Adriana Elisa Ladeira Pereira e com a
presença dos seguintes membros: Catia Maria dos Santos Machado, Cristiana Andrade
Poffal, Daiane Silva de Freitas, Daniel da Silva Silveira, Denise Maria Varella Martinez,
Eneilson Fontes, Everaldo Arashiro, Fabíola Sperotto, Grasiela Martini,  João Thiago de
Santana Amaral, Jorge Luiz Pimentel Junior, Juan Salvador, Julian Seje,  Juliano César
Marangoni, Matheus Lazo, Rodrigo Soares Barbosa, Pedro Santoro, Viviane Mattos, Wiliam
Marques,  O técnico Rafael Granada. O conselheiro Charles Guidotti não pode participar pela
impossibilidade da webconferência no momento da reunião devido a Semana Acadêmica de
SAP. Justificaram a ausência os conselheiros Vitor Avelaneda, Edite Taufer e Otávio
Socolowsky Jr. A presidente solicitou a retirada do ponto quatro da convocação, pois o
mesmo foi aprovado em reunião anterior. Primeiro ponto: Aprovação do memorando ad
referendum n° 168/2019 sobre o projeto “Análise do potencial de erosão costeira no litoral do
Espírito Santo, previsão de cenários futuros e proposta para proteção praial” sob
responsabilidade do Prof. Wiliam Marques; após a leitura do Memorando 168/2019- IMEF e
do Parecer 59/2019 da Câmara de Pesquisa a presidente abriu espaço para discussão, sem
manifestações, foram aprovadas as alterações do projeto por unanimidade. Segundo ponto:
Aprovação de diretório de pesquisa “ASTROFURG-DAE” sob responsabilidade do professor
Cristian G. Bernal; a presidente realizou a leitura do relatório encaminhado pelo professor
Cristian Bernal e colocou que está é uma exigência do CNPq para cadastro de diretório de
pesquisa. A seguir abriu espaço para discussão, sem manifestações, o diretório de pesquisa
foi aprovado por unanimidade. Terceiro ponto: Aprovação de relatório parcial do projeto “III
Feira de Ciências: Integrando Saberes no Cordão Litorâneo” sob responsabilidade da Profª.
Drª. Rafaele Rodrigues de Araujo; a presidente realizou a leitura do Parecer 62/2019 da
Câmara de Extensão, abriu espaço para discussão, sem manifestações, o relatório foi
aprovado por unanimidade. Quarto ponto:Resultado da eleição para coordenador e
coordenador adjunto do Mestrado Profissional em Ensino de Ciências Exatas – SAP;  A
presidente realizou a leitura dos relatórios da comissão eleitoral referentes ao processo
eleitoral. De acordo com os relatórios, a professora Karin Ritter Jelinek e o professor Tobias
Espinosa de Oliveira foram eleitos, respectivamente, como coordenadora e coordenador
adjunto do Programa de Mestrado Profissional em Ensino de Ciências Exatas de SAP. A
presidente colocou o assunto em discussão, sem manifestações, o resultado da eleição foi
aprovado por unanimidade. Quinto ponto:Aprovação de relatório de atividades do projeto “
Semana Acadêmica das Matemáticas 2018” sob responsabilidade de Alessandro Saadi; a
presidente realizou a leitura do Parecer 60/2019 da Câmara de Extensão, abriu espaço para
discussão, sem manifestações, o relatório foi aprovado por unanimidade. Sexto ponto:
Aprovação de relatório de afastamento para doutorado do professor Tiago Asmus; a
presidente realizou a leitura do Parecer 60/2019 da Câmara de Pesquisa, abriu espaço para
discussão, sem manifestações, o relatório de afastamento foi aprovado por unanimidade.
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Sétimo ponto:Aprovação de projeto “Aplicação de Transformações Difeomorfas para
Resolução de Problemas de Dispersão e de Escoamento” sob responsabilidade do professor
Andre Meneghetti; a presidente realizou a leitura do Parecer 63/2019 da Câmara de Pesquisa,
abriu espaço para discussão, sem manifestações, o projeto foi aprovado por unanimidade.
Oitavo ponto:Aprovação de solicitação como professor voluntário de Paulo Siga Thomaz-
Processo 23116.007276/2019-35. A presidente fez a leitura da carta de intenção e do plano
de trabalho enviados pelo professor. A seguir passou a palavra para a conselheira Viviane
Mattos, que está indicada no processo como orientadora do candidato a professor voluntário e
que explicou suas atividades. O conselheiro Pedro questionou sobre o número de alunos da
disciplina. A conselheira Viviane respondeu que a disciplina possui dois alunos. O conselheiro
Pedro sugeriu que a oferta desta disciplina seja adiada para o próximo semestre, a fim de
aumentar o número de alunos. A conselheira Cristiana explicou que o aluno é formando, que
a disciplina já está sendo ofertada neste semestre e que foi em consenso com a professora,
que aceitou apenas dois alunos. A seguir questionou qual seria a experiência docente que
este professor teria com o número reduzido de alunos. A conselheira Denise sugeriu a
professora Viviane que alterasse o plano de trabalho de professor voluntário para um projeto
de pesquisa. O conselheiro Matheus colocou que disciplinas com número reduzido de alunos
exigem mais do professor a partir do momento que estes alunos são mais interessados e
demanda maior planejamento e horas de estudos. Sendo assim, a presidente encaminhou
para a votação, o ponto foi aprovado com quinze votos a favor, um contrário e três
abstenções.  Nono ponto: Aprovação de acordo de cooperação entre a Universidade Federal
do Rio Grande (FURG) e a Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) sob
responsabilidade do professor Cristian G. Bernal; a presidente realizou a leitura da justificativa
do acordo de cooperação e explicou que a aprovação pelo Conselho da Unidade faz parte do
trâmite junto a REINTER para aprovação do acordo. A seguir abriu espaço para discussão,
sem manifestações, o acordo de cooperação foi aprovado por unanimidade. Décimo ponto:
Aprovação de plano de trabalho para estágio pós- doutoral sob responsabilidade da
professora Carla Eliete Iochims dos Santos; a presidente explicou a solicitação da professora
Carla para o cadastramento de estágio pós-doutoral vinculado a projeto previamente
aprovado pelo Conselho da Unidade. A seguir abriu espaço para discussão, sem
manifestações, o plano de trabalho para o estágio pós-doutoral foi aprovado por unanimidade.
Assuntos Gerais: a presidente relatou aos conselheiros que a professora Suzi sofreu um
acidente de carro e que ficará afastada de suas atividades. O conselheiro Juliano perguntou
se existe uma previsão de tempo de afastamento da professora Suzi, para que se tenha uma
previsão em relação as disciplinas a serem redistribuídas. A presidente respondeu que iria
entrar em contato com a professora Suzi e que enviará as informações para o grupo da
Estatística. A presidente também colocou que na próxima segunda-feira estará em Santo
Antônio da Patrulha em uma reunião com o Pró-Reitor de Graduação e com a Diretora de
Desenvolvimento da Graduação, para tratar sobre a reformulação dos cursos do campus SAP
e que o conselheiro Jorge ficará como diretor em exercício. O conselheiro Jorge colocou que
participou da Semana Acadêmica de Santo Antônio da Patrulha. Por fim a presidente relatou
ao grupo que na última sexta-feira ocorreu o Recital Lírico do projeto “Física nas Artes” sob
responsabilidade do professor Cristiano Mariotti. Nada mais havendo a tratar, às 10:15h 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, Amanda Duarte Pimentel, assistente em administração, que
secretariei a reunião.
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