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Ata n.º 17/2019

Aos onze dias do mês de dezembro 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, Celiane Machado, Cinthya Maria Schneider Meneghetti, Cristian Bernal, Daniel da Silva
Silveira, Debora Spenassato, Denise Martinez, Dinalva Sales, Edite Taufer, Eneilson Fontes, Evamberto
Goes, Everaldo Arashiro, Fabiana Travessini,  Fabíola Sperotto, Grasiela Martini, João Thiago Amaral,
Jorge Luiz Pimentel Junior, Julian Suarez, Juliano Marangoni, Mario Retamoso, Otávio Socolowski,
Pedro Santoro, Wiliam Marques, por web conferência o docente Charles Guidotti, presente o técnico
Rafael Granada. O discente Vitor Avelaneda.  A presidente iniciou a reunião e passou a leitura dos itens
da pauta na ordem que segue: Primeiro Ponto: Aprovação do calendário de Reuniões Ordinárias 2020. A
presidente realizou a leitura do cronograma. Encaminhou a discussão, sem manifestações, o calendário de
reuniões ordinárias 2020 foi aprovado por unanimidade. Segundo ponto: Homologação do ad
referendum referente à aprovação da alteração curricular do curso de Engenharia Agroindustrial
Agroquímica; a presidente realizou a leitura do parecer 102/2019 da Câmara de Ensino. O ponto foi
colocado em discussão e a conselheira Denise sugeriu que seja incluído no parecer da Câmara de Ensino,
a informação de que foi retirado o conteúdo de Equações Diferenciais da disciplina Cálculo III devido a
criação da disciplina de Equações Diferenciais em outra reformulação curricular do curso. A presidente
colocou em votação e o ponto foi aprovado de acordo com a sugestão da conselheira Denise. Terceiro
ponto: Homologação do ad referendum referente à aprovação da alteração curricular do curso de
Engenharia Agroindustrial Indústrias Alimentícias; a presidente realizou a leitura do parecer 101/2019 da
Câmara de Ensino. Em votação, o ponto foi aprovado com as mesmas considerações do ponto anterior,
pois se enquadra na mesma situação. Quarto ponto: Homologação do ad referendum referente à
aprovação do Edital 07/PPGMC/2019, seleção para Doutorado, conforme Memorando 254; a presidente
realizou a leitura do Parecer 92/2019 da Câmara de Pesquisa, em seguida esclareceu que consultou a
Diretoria de Pós-Graduação e obteve a informação de que a nominata da Comissão de
Heteroidentificação pode ser incluída no edital de seleção ou também pode ser lançado um complemento
do edital informando esta comissão se houverem candidatos aprovados na seleção para a reserva de
vagas. O conselheiro Everaldo questionou se a comissão precisa ser do IMEF e a presidente respondeu
que a Direção da Unidade deve indicar os membros da comissão, mas esta não necessariamente deve ser
composta por servidores da própria Unidade, inclusive salientou que a Comissão de Heteroidentificação
da FURG pode ser utilizada. Nada mais havendo a discutir, o ponto foi aprovado por unanimidade.
Quinto ponto: Homologação do ad referendum referente à aprovação do Edital 03/2019 PPGFís, seleção
para Mestrado, conforme Memorando 255/2019- IMEF; a presidente realizou a leitura do Parecer
96/2019 da Câmara de Pesquisa. A coordenadora do programa e conselheira Dinalva esclareceu que
houve uma troca no membro da banca de seleção e nas datas de seleção. Sem discussões, o ponto foi
aprovado por unanimidade.   Sexto ponto: Aprovação da solicitação dos discentes do DAF, efetivada
através dos memorandos 07 e 08/2019-DAF; a presidente fez a leitura dos Memorandos 07 e 08/2019 do
Diretório Acadêmico da Física (DAF) e colocou em discussão. Quanto a primeira solicitação do
Memorando 07/2019- DAF referente a sugestão de datas para a realização da Semana Acadêmica da
Física, o conselheiro Charles questionou se essas datas se aplicam ao campus Carreiros e a presidente
informou que sim. A presidente informou que a solicitação para que o discente Lucas Gregolon ficasse de
suplente na CIAP não poderia ser atendida, tendo em vista que não há suplentes na CIAP. A conselheira
Grasiela questionou a presença dos representantes discente nas reuniões para esclarecimentos. Após
deliberação do grupo, o conselho aprovou baixar em diligência a proposta da semana acadêmica,
solicitando que as datas devem ser acordadas com o Centro Acadêmico da Matemática (CAMAT) e com
os coordenadores dos cursos de graduação, para que os alunos sejam dispensados na mesma semana de
aulas, visto que as muitas das disciplinas dos cursos do IMEF normalmente são em conjunto para ambos
os cursos. Quanto a segunda solicitação do Memorando 08/2019- DAF, referente a indicação do discente
Lucas dos Santos Gregolon como representante discente suplente no conselho da Unidade, o conselheiro
Cristian Bernal alegou que havia solicitado ao seu orientando Lucas Gregolon para não se envolver em
atividades secundárias, a fim de que se dedicasse integralmente ao seu TCC, portanto sugeriu a análise do
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ponto em questão futuramente. O conselheiro Everaldo colocou que essa questão não diz respeito a
solicitação do DAF e sugeriu a votação do ponto a fim de aprová-la. Dessa forma, a indicação do DAF
para o representante discente suplente no Conselho do IMEF foi encaminhada para a votação sendo
aprovada com um voto contrário e uma abstenção.  Sétimo ponto: Homologação do ad referendum
referente à aprovação da oferta da disciplina Métodos Matemáticos, conforme parecer 97/2019 da Câmara
de Pesquisa; a presidente realizou a leitura do Parecer 97/2019 da Câmara de Pesquisa, que aprovou a
oferta da disciplina Métodos Matemáticos para ser ministrada pela professora Vilásia Guimarães Martins
da EQA, mas negou a solicitação da troca de lotação da disciplina para a EQA. O conselheiro Juliano
questionou se houve contato com o grupo da Matemática, a fim de verificar se algum professor teria o
interesse de ministrar a disciplina. A presidente informou que o professor Darci verificou esta questão
junto ao grupo e que ele mesmo gostaria de ministrar a disciplina em algum momento, porém a
solicitação da oferta da referida disciplina pela EQA não foi realizada em tempo hábil para o próximo
semestre. A conselheira Fabiana questionou sobre a ementa da disciplina e a presidente informou que esta
disciplina só foi ofertada duas vezes e a última vez foi anterior a 2009 pelo antigo Departamento de
Física, sendo assim, não possuía a ementa no sistema da FURG. A conselheira Edite solicitou a inserção
da ementa no sistema e o conselheiro Jorge sugeriu solicitar a ciência da Direção da EQA em relação a
participação da docente Vilásia Guimarães Martins para ministrar uma disciplina lotada no IMEF. Sem
mais discussões, o ponto foi aprovado por unanimidade de acordo com o parecer da Câmara de Pesquisa.
Oitavo ponto: Homologação do ad referendum referente à aprovação da alteração do projeto de pesquisa
intitulado “Análise do potencial de erosão costeira no litoral do Espírito Santo, previsão de cenários
futuros e proposta para proteção praial”, conforme Memorando 259/2019-IMEF; a presidente realizou a
leitura do Parecer 98/2019 da Câmara de Pesquisa. Sem mais discussões, o ponto foi aprovado por
unanimidade. Nono ponto: Homologação do ad referendum referente à solicitação de afastamento para
pós-doutorado da docente Viviane Leite, conforme Memorando 263/2019-IMEF; a presidente realizou a
leitura do Parecer 99/2019 da Câmara de Pesquisa. Como o parecer faz referência a Ata nº16/2012 do
IMEF referente as Normas para afastamento para pós-doutorado de docentes do IMEF, em relação ao
prazo para a solicitação de afastamento para pós-doutorado. A conselheira Denise explicou que na época
estas normas foram elaboradas porque haviam muitas solicitações de afastamento para pós-doutorado, o
que não se aplica a este caso, podendo flexibilizar o prazo de solicitação. O conselheiro Daniel colocou
que foi aberto um precedente semelhante no caso do afastamento da professora Suzi. Sem mais
discussões, o ponto foi aprovado por unanimidade. Décimo ponto: Aprovação do projeto de pesquisa
intitulado “Estudo de superfícies mínimas”. Sob a coordenação do docente Adilson da Silva Nunes; a
presidente realizou a leitura do Parecer 100/2019 da Câmara de Pesquisa. Sem mais discussões, o ponto
foi aprovado por unanimidade.  Décimo primeiro ponto: Homologação da recondução dos
representantes do IMEF na CPPD; a presidente explicou que foi realizada uma consulta aos docentes do
IMEF para a indicação dos representantes do IMEF na CPPD. Nesta consulta, tanto os atuais membros
como os demais docentes se manifestaram favoráveis para a recondução dos atuais representantes do
IMEF na referida comissão. Sendo assim, foi indicado o Prof. Dr. Luis Dias Almeida como titular, o Prof.
Dr. Julian Suarez como 1° suplente e o Prof. Dr. Juliano César Marangoni como 2º suplente. Sem mais
discussões, o ponto foi aprovado por unanimidade.   Décimo segundo ponto: Homologação do ad
referendum relativo à aprovação do Edital 08/2019 Seleção para o Curso de Especialização em Ensino de
Ciências – Anos Finais do Ensino Fundamental "Ciência É Dez"; a presidente explicou que o edital havia
sido aprovado, porém como não houve o preenchimento das vagas, sendo assim foi necessário um novo
edital com a alteração no perfil do candidato e no número de vagas. Os conselheiros deliberaram que não
há necessidade de passar pela Câmara de Pesquisa, tendo em vista os prazos para a publicação do edital,
que já foi divulgado. Sem mais discussões, o ponto foi aprovado por unanimidade. Assuntos Gerais: a
presidente fez a leitura do memorando 12/2019 – CcurEnf, referente a alteração curricular do curso de
Enfermagem e em relação a substituição da disciplina Estatística I código: 01027, pela Disciplina
Estatística Descritiva código: 01339. Disse que o referido memorando informa que a Escola de
Enfermagem não aprovou esta alteração curricular, embora o IMEF tenha aprovado em reunião anterior
do Conselho. Além disso, informou que a coordenação do curso de Enfermagem solicita uma reunião
com o professor que será responsável por esta disciplina no próximo semestre, a fim de discutir sobre esta
possibilidade de alteração curricular. A seguir, a presidente informou que estará em férias até o dia vinte
de janeiro de dois mil e vinte e que o vice-diretor Jorge Luiz Pimentel Jr, estará na Direção do IMEF
neste período. Nada mais havendo a tratar, às 10h e 20 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, Amanda Duarte Pimentel, Assistente em
Administração, que secretariei a reunião.
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Assistente em Administração
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Diretora do IMEF
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