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Ata n.º 15/2019

Aos trinta dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezenove, às 9h, 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: Os docentes, Catia Maria Machado, Daiane Freitas,
Daniel da Silva Silveira, Denise Martinez, Dinalva Sales, Edite Taufer, Eneilson Fontes,
Everaldo Arashiro, Fabíola Sperotto, Grasiela Martini, João Thiago Amaral, Jorge Luiz
Pimentel Junior, Julian Suarez, Juliano Marangoni, Luiz Fernando Mackedanz, Mário
Retamoso, Otávio Socolowski, Rodrigo Barbosa, Viviane Mattos, Wiliam Marques, por web
conferência o docente Charles Guidotti, presente o técnico Rafael Granada. A presidente
iniciou a reunião e solicitou aos conselheiros a inclusão do seguinte ponto de pauta:
Homologação da Consulta para o nome do Auditório do IMEF, com a proposta de que este
seja nomeado por Auditório Prof. Dr. Luiz Augusto Andreoli de Moraes, sendo a solicitação de
inclusão deste ponto aprovada por unanimidade. Em seguida a presidente passou a leitura
dos itens da pauta na ordem que segue: Primeiro Ponto: Aprovação do Relatório Final do
Projeto de Extensão Intitulado “IV Semana Acadêmica da Licenciatura em Ciências Exatas
Campus de Santo Antônio da Patrulha, sob a coordenação do docente Fernando Kokubun. A
presidente fez a leitura do parecer 73/2019 da Câmara de Extensão e abriu espaço para
discussão, sem manifestações, o relatório final foi aprovado por unanimidade. Segundo
Ponto: Aprovação de criação de disciplinas, conforme solicitação do Memorando 75/2019- IE
PPGEC. A presidente fez a leitura do parecer 74/2019 da Câmara de Pesquisa e abriu espaço
para discussão. O conselheiro Daniel Silveira destacou a necessidade de corrigir no parecer
da Câmara de Pesquisa o nome da docente indicada para ministrar a disciplina
“Interdisciplinaridade na pesquisa e formação de professores na Educação em Ciências”, pois
a professora responsável por esta disciplina é a professora Rafaele Rodrigues Araújo. Além
disso, informou sobre a necessidade de constar no parecer os créditos (3créditos) e a carga
horária (45h) da disciplina “Cultura Digital na Ciência e Educação”. Sem mais manifestações,
a criação das disciplinas: Discurso Sujeito Coletivo (3créditos/45h), sob a responsabilidade
das professoras Tanise Novello e Débora Laurino; Cultura Digital na Ciência e Educação
(3créditos/45h), sob a responsabilidade do professor Daniel da Silva Silveira e
Interdisciplinaridade na pesquisa e formação de professores na Educação em Ciências
(3créditos/45h), sob a responsabilidade da professora Rafaele Rodrigues Araújo, foi colocada
em votação e aprovada por unanimidade. Terceiro Ponto: Aprovação das Normas de TCC do
Curso de Matemática Licenciatura. A presidente fez a leitura do parecer 82/2019 da Câmara
de Ensino e abriu espaço para manifestações. Os conselheiros discutiram algumas questões
como: a média igual ou superior a sete (7,0) considerada para aprovação no TCC, tendo em
vista que esta disciplina possui sistema II de avaliação, logo a média de aprovação deveria
ser igual ou superior a cinco (5,0); a limitação do número de páginas especificada nas normas
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para a escrita do Trabalho de Conclusão de Curso, que poderá ser na forma de artigo ou
monografia, bem como outros itens contidos no parecer da Câmara de Ensino. Após a
discussão, os conselheiros concordaram em baixar o ponto em diligências, para que as
normas de TCC sejam novamente analisadas pelo NDE do curso. Além disso, os conselheiros
fizeram as seguintes sugestões para análise e possíveis alterações nas normas: verificar a
possibilidade de passar o envio do Trabalho de Conclusão de Curso pela Secretaria do IMEF,
alterar o número mínimo de páginas para a modalidade monografia e pensar na possibilidade
de permitir que um estudante de pós-graduação (mestrado ou doutorado) possa ser
coorientador no TCC. Sem mais manifestações, o ponto foi baixado em diligências. Quarto
Ponto: Aprovação NDE do Curso de Física Licenciatura. A presidente fez a leitura do
Memorando 207/2019-IMEF e abriu espaço para manifestações. Sem manifestações, o ponto
foi colocado em votação e a seguinte nominata dos membros do NDE do Curso de Física
Licenciatura foi aprovada por unanimidade: Prof Luiz Fernando Mackedanz – coordenador,
Profª Eliane Cappelletto - coordenadora adjunta, Profª Agueda Maria Turatti, Profª Aline
Guerra Dytz, Prof. João Thiago de Santana Amaral, Profª. Rafaele Rodrigues de Araújo.
Quinto Ponto: Aprovação do Relatório Final do projeto intitulado “II Seminário do dia do
Químico”, sob a coordenação do docente Leandro Bellicanta. A presidente fez a leitura do
parecer 76/2019 da Câmara de Extensão e abriu espaço para discussão, sem manifestações,
o relatório final foi aprovado por unanimidade. Sexto Ponto: Aprovação do resultado final da
seleção para Professor Visitante do CPPGMC- Modelagem Computacional, conforme Mem
58.2019- CPPGMC. A presidente fez a leitura dos documentos encaminhados, nos quais
constaram como resultado final a aprovação do candidato Pedro Juan Rivera Torres. Passou
a palavra para o conselheiro Wiliam Marques, coordenador do PPGMC. O conselheiro
descreveu resumidamente o processo de seleção, enfatizou que o processo vem tramitando
há bastante tempo e que para finalização há ainda a necessidade de indicação da unidade
para a lotação do referido Professor Visitante. Explicou que a Comissão de Pós-Graduação do
PPGMC deveria fazer esta indicação, contudo não houve unanimidade na reunião desta
Comissão. Desta forma, houve a decisão de que o desempate fosse feito pelos Conselhos
das Unidades Acadêmicas envolvidas. Os conselheiros questionaram a opinião do
coordenador do PPGMC sobre a unidade a ser indicada e ele respondeu que indica o IMEF
para a lotação do docente selecionado. A presidente perguntou aos presentes como
gostariam de encaminhar o ponto. Os conselheiros de forma geral disseram que acompanham
a posição do coordenador. Sem mais manifestações, o ponto foi colocado em votação, o
resultado final da seleção foi aprovado por unanimidade e também por unanimidade o
Conselho acompanhou a sugestão do coordenador Wiliam Marques, indicando o IMEF como
a Unidade Acadêmica para a lotação do Professor Visitante selecionado. Sétimo Ponto:
Aprovação do projeto de extensão intitulado “III Escola de Física do Extremo Sul, X Encontro
Gaúcho de Física Médica e V Simpósio Sul Brasileiro de Física Médica”, sob a coordenação
da docente Aline Dytz. A presidente fez a leitura do parecer 75/2019 da Câmara de Extensão
e abriu espaço para discussão, sem manifestações, o projeto foi aprovado por unanimidade.
Oitavo Ponto: Aprovação do Edital de Seleção de Mestrado do Programa de Modelagem
Computacional.  A presidente fez a leitura do parecer 78/2019 da Câmara de Pesquisa e abriu
espaço para discussão, sem manifestações, o Edital foi aprovado por unanimidade. Nono
Ponto: Aprovação do projeto de pesquisa intitulado “Física das Interações Fortes na era do
LHC”, sob a coordenação do docente Cristiano Mariotti. A presidente fez a leitura do parecer
79/2019 da Câmara de Pesquisa e abriu espaço para discussão, sem manifestações, o
projeto foi aprovado por unanimidade. Décimo Ponto: Aprovação do projeto de extensão
intitulado “XVI Encontro sobre Investigação na Escola: em defesa da escola, da ciência e da
democracia”, sob a coordenação dos docente Charles dos Santos Guidotti, Karin Ritter Jelinek
e da técnica Patrícia Lima da Silva. A presidente fez a leitura do parecer 77/2019 da Câmara
de Extensão e abriu espaço para discussão, sem manifestações, o projeto foi aprovado por
unanimidade. Décimo Primeiro Ponto: Homologação o resultado do processo Eleitoral para
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Coordenação do Curso de Licenciatura em Ciências EAD. A presidente fez a leitura dos
documentos e abriu espaço para discussão, sem manifestações, o seguinte resultado foi
aprovado por unanimidade: Coordenador: Profº Drº Daniel da Silva Silveira, Coordenadora
Adjunta: Profª Drª Tanise Paula Novello. Décimo Segundo Ponto: Aprovação da reforma
curricular do curso de Engenharia Agroindustrial Indústrias Alimentícias. A presidente
informou aos presentes que não há ainda parecer da Câmara de Ensino e que apreciação
deste ponto da pauta passará para a próxima reunião do Conselho do IMEF. Décimo
Terceiro Ponto: Aprovação da indicação para coordenação da Especialização em Ensino de
Ciências - Anos Finais do Ensino Fundamental "Ciência é 10", das docentes Suzi Samá Pinto
e Berenice Vaniel para coordenadora e coordenadora adjunta respectivamente. A presidente
leu a indicação da coordenação e abriu espaço para manifestações. O conselheiro Daniel
Silveira que faz parte da comissão de seleção de estudantes, relatou a dificuldade de
preencher o número mínimo de inscritos para abertura de turmas. De acordo com a fala do
conselheiro Daniel, ele acredita que a baixa procura para as inscrições no curso, se deva a
determinação do MEC de que os estudantes devem ser graduados que possuem vínculo com
a rede pública de ensino, sendo professores dos anos finais do ensino fundamental na área
de Ciências. Sem mais manifestações, a indicação para a coordenação do curso de
Especialização em Ensino de Ciências - Anos Finais do Ensino Fundamental "Ciência é 10"
foi aprovada por unanimidade, sendo indicada a Profa. Dra. Suzi Samá Pinto como
coordenadora e a Profa. Dra. Berenice Vahl Vaniel como coordenadora adjunta do curso.
Décimo Quarto Ponto: Aprovação de criação de disciplina conforme solicitado no
Memorando 20/2019-EQA. A presidente fez a leitura do parecer 83/2019 da Câmara de
Ensino e do Memorando encaminhado pela coordenação do curso de Química Bacharelado,
abrindo espaço para manifestações. Os conselheiros, de forma geral, não compreenderam a
solicitação encaminhada, enfatizando que da forma que foi feita a redação da solicitação, dá a
entender que haverá uma obrigatoriedade do IMEF para com a disciplina a ser criada, o que
os conselheiros discordaram, tendo em vista de que esta disciplina será lotada na EQA.
Também de forma geral, não compreenderam a necessidade da indicação do corpo docente
do IMEF para a disciplina proposta. Por fim, de forma geral, entenderam que sendo uma
disciplina lotada na EQA, não caberia ao IMEF aprová-la, mas sim tomar ciência da criação da
mesma. A presidente perguntou qual o encaminhamento deverá ser dado para a solicitação
da coordenação do curso de Química Bacharelado. Os conselheiros acordaram que deverá
ser enviado um Memorando para a coordenação do curso de Química Bacharelado com o
entendimento dos conselheiros de que não cabe ao Conselho do IMEF aprovar a criação de
disciplina sendo a mesma lotada na EQA, solicitando ainda que a EQA encaminhe para
ciência do Conselho, a lista dos professores do IMEF que manifestaram interesse em
participar do corpo docente da disciplina proposta para o primeiro semestre de 2020. Em
votação, o encaminhamento foi aprovado por unanimidade. Décimo Quinto Ponto:
Aprovação do Projeto de Pesquisa intitulado “Levantamento molecular Galáctico e
Extra-Galáctico” do docente Stavros Akras. A presidente fez a leitura do parecer 80/2019 da
Câmara de Pesquisa e abriu espaço para discussão, sem manifestações, o projeto foi
aprovado por unanimidade. Décimo Sexto Ponto: Aprovação do Projeto de Pesquisa
intitulado “Processamento e Análise de Imagens de Agrotóxicos e Novos Contaminantes em
Águas Destinadas ao Consumo Humano no Rio Grande do Sul” da docente Dinalva Aires de
Sales. A presidente fez a leitura do parecer 81/2019 da Câmara de Pesquisa e abriu espaço
para discussão, sem manifestações, o projeto foi aprovado por unanimidade. No início da
reunião, a presidente solicitou aos presentes a inclusão décimo sétimo ponto na pauta, que foi
aprovado, conforme segue. Décimo Sétimo Ponto: Homologação da Consulta para nome do
Auditório do IMEF, proposta: Auditório Prof. Dr. Luiz Augusto Andreoli de Moraes. A
presidente fez a leitura da indicação e do resultado da consulta e comentou que foram poucos
votantes. Em discussão, o conselheiro Juliano Marangoni disse que entende que contam os
votos válidos, não importando neste caso se houve pouca adesão na consulta. A conselheira
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Dinalva Sales perguntou quem foi o Professor Andreoli. A presidente descreveu o falecido
docente do IMEF, destacando algumas de suas atividades e personalidade. Sem mais
manifestações, colocado em votação, os conselheiros aprovaram o resultado da consulta por
unanimidade. Assuntos Gerais: A presidente informou que a Direção irá participar, na
próxima sexta-feira, de uma reunião na Reitoria para falar sobre o Orçamento da FURG,
destacou o acontecimento da Assembléia Universitária, onde ocorrerão homenagens a
docentes do IMEF pelo tempo de serviço, falou sobre a semana Acadêmica Integrada do
IMEF e destacou a pouca participação dos docentes, lembrou sobre o processo de Avaliação
do Docente pelo Discente e por fim falou sobre a Capacitação das CIAPs da FURG que
ocorrerá no turno da tarde de hoje na SEAD. A conselheira Edite Taufer perguntou sobre o
motivo pelo qual consta no formulário dos bloqueios de horários a questão de professor EaD,
a presidente e o conselheiro Daniel Silveira fizeram alguns esclarecimentos em relação a
questão levantada pela conselheira Edite Taufer. Nada mais havendo a tratar, às 10h e 45
min 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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