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Ata n.º 6/2019

Aos vinte e dois dias do mês de maio do ano de dois mil e dezenove, às 9h e 30min, reuniu-se
extraordinariamente o Conselho do Instituto de Matemática, Estatística e Física - IMEF, na
sala 15 da SEAD, sob a presidência da Professora Adriana Elisa Ladeira Pereira e com a
presença dos seguintes membros: Os docentes Águeda Maria Turatti, Celiane Machado,
Charles Guidotti, Cristiana Andrade Poffal, Daiane Freitas, Daniel da Silva Silveira, Eneilson
Fontes, Fabíola Sperotto, Grasiela Martini, João Thiago Amaral, Jorge Luiz Pimentel Junior,
Julian Suarez, Juliano Marangoni, Luverci Ferreira, Otavio Socolowski Junior, Rodrigo
Barbosa Soares, Viviane Mattos, Wiliam Marques. O técnico Rafael Granada. O docente
Charles Guidotti via web conferência e o discente Matheus Laercio. A presidente iniciou a
reunião e passou a pauta do dia na ordem que segue: Primeiro ponto: Aprovação da
regulamentação para bloqueio de horário docente: A presidente fez a leitura do documento
elaborado pela comissão composta pelos docentes Cristiana Poffal, Eneilson Fontes, Aline
Dytz e Jorge Pimentel Jr e passou a palavra para o docente Jorge Pimentel Jr. O conselheiro
esclareceu aos presentes como atualmente é feita a inserção no sistema de um tipo de
Bloqueio para ser utilizado nas Unidades Acadêmicas, disse que a Direção solicita à
PROGRAD a criação de espécies de bloqueios para serem utilizados na hora de os inserir no
sistemas. Destacou que a ideia da criação das regras de bloqueios, visa padronizar os tipos
possíveis e desejáveis no interesse da Instituição, de forma que não dependa da análise de
mérito. Após, o conselheiro fez a leitura dos tipos de bloqueio hoje existentes no sistemas
FURG e destacou que de acordo com o entendimento da comissão, os tipos poderiam ser
classificados em bloqueios institucionais e bloqueios de demanda (solicitante). Após o
conselheiro fez a leitura do documento elaborado pela Comissão, com as sugestões de
procedimento para a solicitação de bloqueio pelos professores, dando espaço para
manifestações quando solicitadas. O professor Juliano Marangoni fez a leitura da sugestão da
docente Raquel Nicolette, conforme solicitado a ele pela docente. Os conselheiros de forma
geral discutiram especialmente sobre as possibilidades para o ponto 9 (nove) do documento,
que fala sobre os bloqueios por motivo de Reunião de Grupo de Pesquisa. A conselheira
Grasiela Martini se manifestou sobre sua preocupação de que a sugestão da Comissão
inviabilizasse o trabalho em grupos de pesquisa quando a liderança do grupo é externa à
FURG, tanto quando os docentes do IMEF necessitam ir a outras cidades para se reunir com
seus respectivos grupos, como quando os integrantes desses grupos vêm se reunir com os
docentes na FURG. O conselheiro Rodrigo Soares disse que a discussão sobre o assunto
Grupo de Pesquisa deve ser estendida também a Grupos de Ensino e Extensão. A
conselheira Águeda Turatti se manifestou relatando sua experiência como participante de
grupos de Pesquisa, sugerindo adequação dos encontros aos horários livres e utilização de
web conferência. O conselheiro Daniel Silveira se manifestou sobre a ausência de menção
específica de bloqueio para EAD, destacou a relevância do tema, pontuando todas as
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atividades envolvidas na graduação EAD. Os conselheiros discutiram exaustivamente o tema,
com opiniões pela manutenção da proposta da Comissão, aumentando a limitação de 6 horas
semanais de bloqueios para grupos ensino, pesquisa e extensão para 8 horas semanais,
opiniões sobre a manutenção da proposta como se encontra, opiniões sobre não ser
necessário tal bloqueio, opiniões sobre não ser necessário nenhum tipo de bloqueio, apenas
para Reunião do Conselho e de Colegiado, Professor de Pós-Graduação e Professor EAD
entre outras, e ao final, de forma geral concluíram que diante da divergência de opiniões seria
importante seguir trabalhando na elaboração das normas. O conselheiro Jorge Pimentel disse
que a comissão elaborou a proposta chegando ao limite de reflexão sobre o tema e que seria
interessante indicar outros docentes para a Comissão, que terá a finalidade de definição de
regras para bloqueio de horários a fim de facilitar a distribuição do encargo didático sem
prejudicar outras atividades dos docentes relacionadas à FURG. Os seguintes docentes se
colocaram à disposição: Daiane Freitas, Rodrigo Soares, Águeda Turatti, Juliano Marangoni,
Daniel Silveira e João Thiago Amaral. A presidente destacou que seria necessário definir
ainda nesta reunião como seriam feitos os bloqueios para o próximo semestre, tendo em vista
o prazo estipulado pela PROGRAD. Os conselheiros sugeriram o seguinte encaminhamento:
Priorizar a distribuição do encargo didático, permitindo o bloqueio de horários dos docentes
antes dessa distribuição apenas para os casos que foram classificados como de interesse
Institucional, sendo eles: Reuniões dos Conselhos do IMEF, CONSUN, COEPEA, Conselhos
dos Campis fora da Sede, CPPD, CPA e COPERSE, professor de pós-graduação e EAD.
Além disso mantém-se o bloqueio de quinta-feira das 13h30min até 15h10min para as
reuniões de colegiados, NDEs, áreas do IMEF e outras demandas de reuniões do IMEF. Após
a organização dos horários da graduação e da pós-graduação, os demais bloqueios serão
registrados no sistema com o limite de 8h para a soma entre: aluno de pós-graduação, grupos
de pesquisa, ensino e extensão. Em votação, os conselheiros aprovaram o encaminhamento
com duas (duas) abstenções. Segundo ponto: Aprovação da distribuição das disciplinas do
IMEF para o 2º Semestre de 2019: A presidente confirmou com os presentes se todos haviam
recebido a distribuição das disciplinas e todos concordaram. Com relação à distribuição da
Matemática, destacou que na disciplina 1271, turma A, onde consta Colegiado, será alterado
para individual, disciplina que será ministrada pelo docente Darci Savicki. Informou também
que na próxima semana a docente Denise Martinez retornará a ministrar aulas no IMEF. Disse
que serão distribuídas para a docente disciplinas de Cálculo dos docentes André Meneghetti e
Jurselem Perez, que apenas vão entrar em acordo sobre os horários. Com relação à
distribuição da Física, o conselheiro Jorge Pimentel disse que o docente Cristian Bernal está
afastado e que ainda possui tempo de afastamento em haver, contudo, comunicou aos
colegas de área que retornará para ministrar aulas no próximo semestre e que o grupo
poderia incluí-lo na distribuição didática. Além disso, destacou que a Direção não recebeu até
o presente momento nenhum comprovante oficial de retorno, mas que a distribuição
apresentada foi feita contando com o retorno do professor. Com relação à distribuição da
Estatística, não houve observações. Sem mais manifestações, o ponto foi colocado em
votação e a distribuição didática da Matemática, Física, Estatística, Campus São Lourenço e
Campus Santo Antônio da Patrulha foram aprovadas com duas abstenções. Nada mais
havendo a tratar, às 11h e 30min 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 Adriana Elisa Ladeira Pereira e por mim, Patrícia Ciciliano Beck
Rodrigues, assistente em administração, que secretariei a reunião.

 

Patrícia Ciciliano Beck Rodrigues
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Secretária Geral

 

 

Prof.ª Dr.ª Adriana Elisa Ladeira Pereira

Diretora do IMEF
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