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Ata n.º 14/2019

Aos vinte e três dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezenove, às 9h30min, reuniu-se
extraordinariamente 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: Os docentes: Adriana Ladeira Pereira, Catia Maria dos
Santos Machado, Daiane Freitas, Daniel da Silva Silveira, Denise Varella Martinez, Edite
Taufer, Fabíola Sperotto, João Thiago Amaral, Jorge Luiz Pimentel Junior, Julian Suarez,
Juliano Marangoni, Matheus Lazo, Otávio Socolowski,Rodrigo Barbosa Soares, Viviane
Mattos, Wiliam Marques, o técnico Rafael Granada e o discente Vitor Avelaneda. Presente por
videoconferência o docente Charles Guidotti. Justificaram a ausência na reunião os docentes
Everaldo Arashiro e Grasiela Martini. Ponto Único: Aprovação da Distribuição das Disciplinas
ofertadas pelo IMEF para o 1º semestre de 2020. A presidente iniciou a reunião e fez a leitura
dos documentos encaminhados pela Câmara de Ensino, com a distribuição das disciplinas do
IMEF ofertadaspara o Campus de São Lourenço do Sul, para o Campus SAP e das áreas da
Matemática, Física e Estatística do Campus Carreiros, respectivamente. Em discussão, o
conselheiro Rodrigo solicitou o envio dos bloqueios de horários assim que estiverem
concluídos.O conselheiro Jorge Pimentel informou que a disciplina de Física para as
Engenharias Empresariais será alterada de 5 créditos para 4 créditos, de acordo com a
solicitação da coordenação interessada e que o grupo da Física está ciente e de acordo. O
conselheiro Juliano Marangoni informou que o grupo da Estatística já está organizado para os
afastamentos das docentes Raquel Nicolette, para licença maternidade e Viviane Leite, para
pós-doutorado. A conselheira Fabíola Sperotto informou que o formulário encaminhadono
início do anoaos docentes da área da Matemática, a fim de identificar seus interesses por
ministrarem as disciplinas da área, bem como para definir o turno ou o curso de atuação foi
proveitoso, mas que precisa alterar alguns detalhes para agilizar o trabalho da Câmara de
Ensino, como por exemploestipular um prazo para validade das respostas informadas. A
conselheira Denise Martinez disse que acha necessário conversar com a coordenação do
curso de Biologia Bacharelado para verificar as necessidades reais do curso em relação à
disciplina Introdução à Matemática, pois considera a ementa atual muito genérica. A
conselheira Edite Taufer disse que a mesma situação descrita se aplica ao Cálculo (Anual),
disciplina ofertada ao curso de Oceanologia. A conselheira Catia Machado ratificou o que foi
dito pelas conselheiras Edite e Denise, além disso citou o exemplo do curso de Sistemas de
Informação, que segundo ela, nas disciplinas ofertadas pelo IMEF tem as ementas bastante
abrangentes, sendo necessária a análise da Coordenação do Curso sobre a real necessidade
de tais ementas.  Sem mais manifestações, a distribuição das disciplinas para o 1° semestre
de 2020 foi colocada em votação e aprovada por unanimidade. Nada mais havendo a tratar,
às10h15min a presidente encerrou a reunião, da qual foi lavrada a presente ata, que vai
assinada pela Diretora em do Instituto de Matemática, Estatística e Física, Professora Doutora
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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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