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Ata n.º 16/2019

Aos vinte e sete dias do mês de novembro 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, Cristiana Andrade Poffal, 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, Otávio Socolowski, Rodrigo Barbosa, Viviane Mattos, , por web
conferência o docente Charles Guidotti, presente o técnico Rafael Granada. A presidente iniciou a reunião
e passou a leitura dos itens da pauta na ordem que segue: Primeiro Ponto: Aprovação das Normas de
TCC do Curso de Matemática Licenciatura. A presidente solicitou à conselheira e membro da Câmara de
Ensino, professora Fabíola Sperotto, para realizar a leitura do parecer 95/2019 da Câmara de Ensino e
abriu espaço para discussão, sem manifestações, as normas foram aprovadas por unanimidade. Segundo
Ponto: Aprovação da oferta da disciplina Métodos Matemáticos, conforme solicitação contida no
Memorando 192/2019-EQA. A presidente informou que a solicitação não possui parecer, pois a mesma
foi enviada fora do prazo estipulado para a solicitação de parecer da Câmara de Pesquisa. Em seguida
abriu espaço para manifestações. Os conselheiros de forma geral discutiram sobre a questão solicitada no
memorando da coordenação do PPG da EQA, referente a troca de a lotação da disciplina, a possibilidade
da docente da EQA ministrar a disciplina que é lotada no IMEF e sobre a necessidade de conversar com o
grupo da Matemática sobre o assunto. Após discussões, os conselheiros sugeriram baixar o ponto em
diligências com a indicação de convidar os docentes da Matemática para discutir o tema. Em votação, a
sugestão foi aprovada por unanimidade. Terceiro Ponto: Aprovação da solicitação de afastamento para
pós-doutorado, tendo como interessada a docente Viviane Leite. A presidente fez a leitura dos
documentos do processo e abriu espaço para manifestações. O conselheiro Juliano Marangoni destacou
que a solicitação não foi apreciada pela Câmara de Pesquisa e que as solicitações anteriores de
afastamento para Pós-Doutorado passaram para o parecer da referida Câmara, conforme já aprovado no
Conselho do IMEF. A conselheira Denise Martinez sugeriu aprovar a solicitação para agilizar o processo,
com a condicionante de passar pela Câmara de Pesquisa. O conselheiro Juliano Marangoni disse que
neste caso entende que não necessitaria mais passar pela Câmara. O conselheiro sugere que a solicitação
seja enviada para a Câmara de Pesquisa e aprovada por ad referendum após o parecer da referida Câmara,
para posteriormente homologar o ad referendum pelo Conselho na reunião de dezembro. Sem mais
manifestações, a sugestão foi colocada em votação e aprovada por unanimidade. Quarto Ponto:
Aprovação da participação do docente Tobias Espinosa como professor permanente do Programa de Pós-
Graduação em Ensino de Física (PPGENFIS) da UFRGS. A presidente fez a leitura da solicitação
encaminhada pelo interessado, explicou que a necessidade de apreciação pelo Conselho se dá, devido ao
fato de que o docente participava do Programa como colaborador e agora passará a participar como
docente permanente. Em discussão, o conselheiro Everaldo Arashiro disse que entende desnecessária a
aprovação por todos os docentes da área, neste caso, de SAP, e que a maioria simples seria suficiente. A
presidente respondeu que essa exigência foi definida pelo Conselho do IMEF em outra ocasião. Os
conselheiros de forma geral disseram que seria interessante rever essa definição para as próximas
solicitações. Sem mais discussão, em votação, a participação do docente foi aprovada por unanimidade.
Quinto Ponto: Aprovação da alteração curricular do curso de Engenharia Mecânica Empresarial,
conforme solicitação realizada através do Memorando 428/2019- EE. A presidente fez a leitura do
parecer 93/2019 da Câmara de Ensino do IMEF referente ao memorando e abriu espaço para
manifestações. Os conselheiros destacaram a questão de falta de espaço físico de forma geral e apoio
técnico no turno da noite para aprovar a solicitação de inclusão da disciplina Física Experimental como
disciplina optativa do curso de Engenharia Mecânica Empresarial. O conselheiro Juliano Marangoni disse
que seria necessária a conversa com os docentes da área da Física pois é algo que atinge suas atividades
docentes. O conselheiro Jorge Pimentel informou que ocorreu a reunião do coordenador do curso com os
docentes da área da Física, mas que no momento da reunião só foi informada a alteração na disciplina
Física I e não foi informada a inclusão da disciplina Física Experimental como disciplina optativa no QSL
do curso. Como sugestão, os conselheiros indicaram aprovar a solicitação com relação substituição da
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disciplina de Física I (01415) pela disciplina Física Geral- C I (01255) e indeferir a solicitação referente à
inclusão no QSL da disciplina de Física Experimental, código 1294, em razão da indisponibilidade de
espaço físico e apoio técnico no turno da noite. Sem mais manifestações, a sugestão foi colocada em
votação e aprovada por unanimidade. Sexto Ponto: Aprovação do relatório do projeto de extensão
intitulado “XI Mostra de Ciências e do Conhecimento de Santo Antônio da Patrulha” sob a coordenação
do docente Charles Guidotti. A presidente fez a leitura do parecer 84/2019 da Câmara de Extensão e abriu
espaço para discussão, sem manifestações, o relatório foi aprovado por unanimidade. Sétimo Ponto:
Aprovação do relatório do projeto de extensão intitulado “Seminário Saberes e Experiências da Ação
Docente V:  ser professor e fazer pesquisa” sob a coordenação da técnica Patrícia Lima da Silva. A
presidente fez a leitura do parecer 85/2019 da Câmara de Extensão e abriu espaço para discussão, sem
manifestações, o relatório foi aprovado por unanimidade. Oitavo Ponto, Nono Ponto, Décimo Ponto e
Décimo Segundo Pontos: Retirados da pauta as solicitações de alteração curricular dos cursos de
Engenharia Agroindustrial Indústrias Alimentícias e Engenharia Agroindustrial Agroquímica por não
possuírem parecer, e o relatório do projeto Arte e Matemática, por já ter sido aprovado anteriormente no
Conselho do IMEF. Sendo assim, a ordem da pauta foi alterada conforme segue: Oitavo Ponto:
Aprovação da solicitação de substituição da Disciplina Estatística I conforme Memorando 07.2019-
CcurEnfA. A presidente fez a leitura do parecer 72/2019 da Câmara de Extensão e do memorando de
solicitação e abriu espaço para manifestações. Sem manifestações, a substituição da disciplina Estatística
I, código 01027 pela disciplina Estatística Descritiva, código 01339, a qual é equivalente à disciplina
01027, foi aprovada por unanimidade. Nono Ponto: Aprovação do relatório do projeto de extensão
intitulado “III Feira de Ciências: Integrando Saberes no Cordão Litorâneo” sob a coordenação da docente
Rafaele Rodrigues de Araujo. A presidente fez a leitura do parecer 88/2019 da Câmara de Extensão e
abriu espaço para discussão, sem manifestações, o relatório foi aprovado por unanimidade. Décimo
Ponto: Aprovação do grupo de pesquisa INOVENTER tendo como pesquisadora a docente do IMEF
Dinalva Sales. A presidente fez a leitura dos dados do grupo de pesquisa e da ata 02/2019 do PPGFís e
passou a palavra para a conselheira Dinalva Sales, coordenadora do grupo de Pesquisa. A conselheira
Dinalva Sales relatou aos presentes sobre a relevância do grupo e das pesquisas que vão ao encontro das
atuais diretrizes do MEC e do Governo Federal para as pesquisas na pós-graduação. Sem mais
manifestações, em votação, o grupo de pesquisa INOVENTER foi aprovado por unanimidade. Décimo
Primeiro Ponto: Aprovação da alteração 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 86/2019 da
Câmara de Pesquisa e abriu espaço para manifestações. A conselheira Dinalva Sales explicou aos
presentes que o projeto já havia sido aprovado, contudo, que foi aprovado como projeto de extensão e que
foi informada de que o projeto deveria ser cadastrado como projeto de pesquisa, razão pela qual submeteu
novamente à apreciação dos conselheiros. Sem mais manifestações, em votação, o projeto foi aprovado
por unanimidade. Décimo Segundo Ponto: Aprovação de criação de disciplina do curso Ciência é 10. A
presidente fez a leitura do parecer 91/2019 da Câmara de Pesquisa e abriu espaço para manifestações.
Sem manifestações, foram aprovadas por unanimidade a criação das seguintes disciplinas: Orientação de
Monografia I, Orientação de Monagrafia II e Orientação de Monografia III para o Curso de
Especialização em Ensino de Ciências – Anos Finais do Ensino Fundamental   "Ciência é Dez". Décimo
Terceiro Ponto: Aprovação do relatório do projeto de extensão intitulado “III EFESul, 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 87/2019 da Câmara de Extensão e abriu espaço para
discussão, sem manifestações, o relatório foi aprovado por unanimidade. Décimo Quarto Ponto:
Aprovação do relatório do projeto intitulado “Semana Acadêmica Integrada do IMEF”, sob a
coordenação da docente Rafaele Araújo. A presidente fez a leitura do parecer 90/2019 da Câmara de
Extensão e abriu espaço para discussão. A conselheira Dinalva Sales destacou o empenho do grupo
organizador da Semana Acadêmica Integrada do IMEF e comentou sobre a baixa participação dos
docentes do IMEF neste evento. Os conselheiros destacaram que a data deveria ser revista para que haja
mais adesão. Sem mais manifestações, o relatório foi aprovado por unanimidade. Décimo Quinto Ponto:
Aprovação do projeto de extensão intitulado “I Feira de Ciências e do Conhecimento do Município do
Caraá”, sob a coordenação do docente Fernando Kokubun. A presidente fez a leitura do parecer 89/2019
da Câmara de Extensão e abriu espaço para discussão, sem manifestações, o projeto foi aprovado por
unanimidade. Décimo Sexto Ponto: Aprovação do projeto de ensino intitulado “Mais Matemática para
Engenharias ( + MatE)”, sob a coordenação do docente Eneilson Fontes. A presidente fez a leitura do
parecer 94/2019 da Câmara de Ensino e abriu espaço para discussão, sem manifestações, o projeto foi
aprovado por unanimidade. Décimo Sétimo Ponto: Homologação dos atos da Comissão composta para
análise do processo 23116.008832/2019-91. A presidente fez a leitura dos documentos constantes no
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processo e fez um resumo do ocorrido, passou a palavra para a conselheira Denise Martinez, que foi
membro da comissão designada pela Direção para apurar o fato. A conselheira igualmente fez um resumo
dos fatos e a leitura do parecer final da comissão. Os conselheiros de forma geral entenderam correta a
sansão definida pela comissão, advertência, por entenderem que o interessado não agiu com má fé e que
tampouco sua atitude se caracterizava como lesão ao patrimônio público, pelo fato do discente em
questão ter se dirigido ao setor responsável para informar o ocorrido. Sem mais manifestações, em
votação, os atos da Comissão foram homologados por unanimidade. Décimo Oitavo Ponto e Décimo
Nono Ponto: Aprovação do Edital 07/PPGMC/2019, seleção para doutorado, primeiro semestre de 2020,
conforme solicitação efetivada através do Memorando CCPGMC nº 65/2019 e Aprovação do Edital
03/2019 PPGFís, seleção para mestrado, primeiro semestre de 2020.  Após várias discussões, os
conselheiros decidiram baixar ambas solicitações em diligência tendo em vista o informado pela
conselheira Dinalva Sales, sobre a necessidade de que os Editais de Seleção de Pós-Graduação respeitem
a instrução normativa 04/2019 da Propesp, na qual consta a necessidade de indicação expressa nos
referidos editais da composição da comissão que será responsável pelos casos de heteroidentificação nas
seleções. Desta forma, como nenhum dos Editais da pauta possuíam essa exigência, a Direção irá buscar
informações sobre o procedimento correto e assim submeter novamente os Editais à apreciação do
Conselho. Vigésimo Ponto: A presidente solicitou inclusão do ponto, o que foi aprovado pelos presentes:
Homologação do ad referendum efetivado através do Memorando 247/2019- IMEF, o qual informou a
coordenação Pró-Tempore do PPGEC.  A presidente fez a leitura do memorando e abriu espaço para
manifestações. Sem manifestações, em votação, a indicação da docente Aline Machado Dorneles como
coordenadora pró-tempore e da docente Débora Pereira Laurino como coordenadora adjunta pró-tempore
foi homologada por unanimidade. Assuntos Gerais: A presidente agradeceu aos coordenadores dos
cursos de graduação do IMEF pela entrega dos relatórios gerenciais dos cursos dentro do prazo estipulado
pela DAI. Lembrou aos conselheiros sobre a prorrogação do processo da ADD – Avaliação do Docente
pelo Discente, que encerrará em 29/11/2019. Solicitou a colaboração dos coordenadores de curso no
sentido de incentivarem os estudantes a participarem da ADD. A presidente informou que a partir deste
ano os professores receberam os comentários dos alunos referentes a ADD e que os professores também
terão que avaliar as turmas. Além disso, a presidente destacou sobre a reunião de fechamento do ano de
2019, que ocorrerá em 05/12/2019 às 14h no mini auditório da Escola de Engenharia.  Lembrou os
conselheiros sobre o e-mail encaminhado pela Direção do IMEF a respeito do plano de ação 2020,
enfatizando sobre a necessidade da colaboração dos coordenadores de curso neste plano, pois de acordo
com as orientações da DAI, no plano de ação da Unidade devem aparecer metas relacionadas com a
avaliação final dos relatórios gerenciais dos cursos de graduação. A presidente também destacou sobre a
importância na participação da festa de confraternização, que ocorrerá após a reunião de fechamento do
ano de 2019 no mini auditório do IMEF. Nada mais havendo a tratar, às 11h e 30 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.
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