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Ata n.º 1/2019

Aos vinte e sete dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezenove, às 9h, reuniu-se
ordinariamente o Conselho do Instituto de Matemática, Estatística e Física - IMEF, no
Auditório da SEaD, sob a presidência daProfessora Adriana Elisa  Ladeira Pereira e com a
presença dos seguintes membros: Os docentes  Andrade Poffal, Daiane Freitas, Daniel da
Silva Silveira, Edite Taufer, Eneilson Fontes, Everaldo Arashiro, Fabíola Sperotto, Grasiela
Martini, João Thiago Amaral, Jorge Luiz Pimentel Junior, Julian Suarez, Juliano Marangoni,
Luiz Fernando Mackedanz, Luverci Ferreira, Magno Pinto Collares, Matheus Lazo, Otavio
Socolowski Junior, Rodrigo Barbosa Soares, Viviane Mattos, Wiliam Marques, por web
conferência o docente Charles Guidotti, presente o técnico Rafael Granada. Justificaram a
ausência as docentes Cátia Machado e Celiane Machado. A presidente iniciou a reunião e
deu as boas vindas aos novos coordenadores. Solicitou aos presentes a inclusão de um ponto
na pauta: Homologação da indicação dos representantes do grupo da Matemática e
Estatística. A solicitação de inclusão de pauta foi aceita por unanimidade e foram lidas as
indicações: Grupo da Matemática: Professoras Edite Taufer e Fabíola Sperotto, ambas como
titulares. Grupo da Estatística: Professoras Viviane Leite como titular e Débora Spenassato
como suplente. A presidente abriu espaço para manifestações e sem manifestações, colocado
em votação, as indicações foram homologadas por unanimidade. A presidente disse que
ainda aguardava as indicações dos representantes do Grupo da Física. Na sequência,
apresidente passou a leitura dos itens da pauta na ordem que segue: Primeiro Ponto:
Homologação da aprovação “ad referendum” de indicação da coordenação e coordenação
adjunta do Curso de Especialização para professores de Matemática, efetivada através do
Memorando 13/2019-IMEF. A presidente fez a leitura do Memorando e abriu espaço para
discussão, sem manifestações, o ad referendum foi homologado por unanimidade. Segundo
Ponto:Homologação da aprovação “ad referendum” de alteração no projeto “Análise do
potencial de erosão costeira no litoral do Espírito Santo, previsão de cenários futuros e
proposta para proteção praial efetivada através do Memorando 11/2019-IMEF. A presidente
fez a leitura do Memorando, destacou que as alterações foram apenas com relação a datas,
como antecipação do cronograma, e abriu espaço para discussão, sem manifestações, o ad
referendum foi homologado por unanimidade.Terceiro Ponto:Homologação da aprovação “ad
referendum” da indicação da Coordenação do Mestrado em Ambientometria efetivada através
do Memorando 270/2018-IMEF. A presidente fez a leitura do Memorandoe abriu espaço para
discussão, sem manifestações, o ad referendum foi homologado por unanimidade.Quarto
Ponto:Aprovação do Projeto de Extensão Intitulado “II Encontro do Mestrado Profissional em
Matemática em Rede Nacional – FURG”, sob a coordenação da docente Daiane Silva de
Freitas.A presidente fez a leitura do parecer 10/2019- IMEF da Câmara de Extensão e abriu
espaço para discussão, sem manifestações, o projeto foi aprovado por unanimidade.Quinto
Ponto:Aprovação do Projeto de Extensão Intitulado “XI Jornada de Álgebra”, sob a
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coordenação da docente Daiane Silva de Freitas. A presidente fez a leitura do parecer
03/2019- IMEF da Câmara de Extensão e abriu espaço para discussão, sem manifestações, o
projeto foi aprovado por unanimidade. Sexto Ponto:Homologação do Edital para Aluno
Especial do Curso de Mestrado Nacional Profissional em Ensino de Física.A presidente fez a
leitura do parecer 05/2019- IMEF da Câmara de Pesquisa e abriu espaço para discussão, sem
manifestações, o Edital foi aprovado por unanimidade.Sétimo Ponto:Homologação da
aprovação “ad referendum” da alteração na composição da Câmara de Extensão, efetivada
através do Memorando 21/2019- IMEF. A presidente fez a leitura do e-mail encaminhado pelo
professor Charles Guidotti, que solicitou a sua exclusão de membro da Câmara de Extensão e
indicou a professora Rafaele de Araújo para a sua substituição. Explicou que devido à
necessidade do membro da área da Física na Câmara de Extensão para relatar os pareceres
dos projetos de extensão na referida área, foi necessário o Memorando de indicação da
professora Rafaele. A seguir a presidente fez a leitura do Memorando e abriu espaço para
discussão, sem manifestações, o ad referendum foi homologado por unanimidade.Oitavo
Ponto: Homologação da alteração do NDE do Curso de Matemática Aplicada, conforme
solicitação efetivada através do Memorando 4/2019-IMEF. A presidente fez a leitura do
Memorando e abriu espaço para discussão, sem manifestações, a alteração do NDE do Curso
de Matemática Aplicada foi homologada por unanimidade. Nono Ponto:Aprovação do PPC do
Curso de Matemática Aplicada. A presidente fez a leitura do parecer 08/2019- IMEF da
Câmara de Ensino e abriu espaço para discussão, sem manifestações, o PPC do Curso de
Matemática Aplicada foi aprovado por unanimidade.Décimo Ponto: Aprovação do projeto de
extensão intitulado XI Mostra de Ciências e do Conhecimento de Santo Antônio da Patrulha
(XI MCCSAP), sob a coordenação do docente Charles dos Santos Guidotti. A presidente fez a
leitura do parecer 01/2019- IMEF da Câmara de Extensão e abriu espaço para discussão,
sem manifestações, o projeto foi aprovado por unanimidade.Décimo Primeiro Ponto:
Aprovação do projeto de extensão intitulado Ciência Náutica, sob a coordenação do docente
Fabricio Ferrari.A presidente fez a leitura do parecer 07/2019- IMEF da Câmara de Extensão e
abriu espaço para discussão, sem manifestações, o projeto foi aprovado por unanimidade.
Décimo Segundo Ponto: Aprovação do relatório das atividades realizadas no projeto de
extensão intitulado “Programa de Formação Acadêmico Profissional e Práticas Educativas”,
sob a coordenação das docentes Elaine Pereira e Celiane Machado. A presidente fez a leitura
do parecer 04/2019- IMEF da Câmara de Extensão e abriu espaço para discussão, sem
manifestações, o relatório doprojeto foi aprovado por unanimidade. Décimo Terceiro Ponto:
Aprovação do relatório do projeto de extensão intitulado “Formação acadêmico-profissional de
Professores de Ciências Exatas: Investigação desde a sala de aula”, sob a coordenação do
docente Charles Guidotti. A presidente fez a leitura do parecer 06/2019- IMEF da Câmara de
Extensão e abriu espaço para discussão, sem manifestações, o relatório doprojeto foi
aprovado por unanimidade.Décimo Quarto Ponto: Aprovação do relatório do projeto de
extensão intitulado “7ª Feira Municipal do Conhecimento de São Lourenço do Sul”, sob a
coordenação da docente Berenice Vahl Vaniel. A presidente fez a leitura do parecer 02/2019-
IMEF da Câmara de Extensão e abriu espaço para discussão, sem manifestações, o relatório
doprojeto foi aprovado por unanimidade. Décimo Quinto Ponto: Aprovação do PPC do Curso
de Matemática Licenciatura. A presidente fez a leitura do parecer 09/2019- IMEF da Câmara
de Ensino e abriu espaço para discussão, sem manifestações, o PPC do Curso de
Matemática Licenciatura foi aprovado por unanimidade. Assuntos Gerais: A presidente
informou sobre o andamento das obras do IMEF, disse que estará em férias na próxima
semana e que o professor Jorge Pimentel vai assumir a direção neste período. Lembrou que o
concurso para professor substituto está sendo finalizado e que será necessária uma reunião
extraordinária para homologar o resultado do mesmo, sugeriu o dia 07.03.2019 às 13:30 o
que foi aprovado pelos presentes. Nada mais havendo a tratar, às 10h e 20 mina presidente
encerrou a reunião, da qual foi lavrada a presente ata, que vai assinada pelo Diretora do
Instituto de Matemática, Estatística e Física, Professora Doutora Adriana Elisa Ladeira Pereira
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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

Consulta de autenticidade em www.furg.br - chave: 9995.C87E.DC0A.F140 3/3


