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Ata n.º 7/2019

Aos vinte e nove dias do mês de maio 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 daProfessora Adriana ElisaLadeira Pereira e com a
presença dos seguintes membros:Os docentes Celiane Machado, Cristiana Andrade Poffal,
Daiane Freitas, Daniel da Silva Silveira, Edite Taufer, Eliane Cappelletto, Eneilson Fontes,
EvambertoGoes,  Fabíola Sperotto, Grasiela Martini, João Thiago Amaral, Jorge Luiz Pimentel
Junior, Julian Suarez, Juliano Marangoni, Luverci Ferreira, Magno Collares,  Otavio
Socolowski Junior, Rodrigo Barbosa Soares, Viviane Mattos. Os técnicos Leandro Saggiomo e
Rafael Granada. Não foi possível a transmissão da reunião por webconferência, pois não
havia energia elétrica no horário da reunião. A presidente iniciou a reunião e passou a pauta
do dia na ordem que segue:solicitou a inclusão do ponto “Seleção para o ingresso de aluno
especial no Programa de Pós-Graduação em Física – nível Mestrado, ingresso para o 2º
semestre de 2019”. Após a aprovação da inclusão de pauta, deu continuidade a reunião.
Primeiro ponto: Apresentação do tema sobre inovação tecnológica pela Diretoria de
Inovação Tecnológica- DIT da PROPESP.A diretoria realizou sua apresentação referente a
questões de inovação tecnológica na FURG, registro de patentes e softwares, entre outros.
Após esclarecer as dúvidas dos conselheiros, que fizeram algumas contribuições,
agradeceram a oportunidade de fazer a apresentação no Conselho da Unidade e se retiraram
da reunião às 10h30min. Segundo ponto: Ciência sobre Manual de utilização do laboratório
de informática do IMEF. A presidente explicou a necessidade de formalização destas regras
devido a solicitação de alguns alunos para realizar um campeonato de jogos online no
laboratório. A conselheira Eliane questionou a utilização para jogos didáticos e a presidente
respondeu realizando a leitura do trecho das regras referente a este ponto “f) É proibida a
utilização das máquinas para jogos, chats ou qualquer atividade que não tenha cunho
acadêmico”. Em seguida abriu espaço para discussão, sem mais manifestações, colocado em
votação, as regras foram aprovadas por unanimidade. Terceiro ponto: Aprovação do Edital
para Professor Visitante, 01/2019 do Programa de Pós-Graduação em Modelagem
Computacional. A presidente fez a leitura do parecer 35/2019- IMEF da Câmara de Pesquisa
e abriu espaço para discussão, sem manifestações, o edital foi aprovado por unanimidade.
Quarto ponto: Aprovação do Edital Suplementar 02/PPGMC/2019 do Programa de
Pós-Graduação em Modelagem Computacional; A presidente fez a leitura do parecer
43/2019- IMEF da Câmara de Pesquisa e abriu espaço para discussão, sem manifestações, o
edital foi aprovado por unanimidade. Quinto ponto: Aprovação do Edital de Seleção
03/PPGMC/2019 do Programa de Pós- Graduação em Modelagem Computacional. A
presidente fez a leitura do parecer 41/2019- IMEF da Câmara de Pesquisa e abriu espaço
para discussão, sem manifestações, o edital foi aprovado por unanimidade. Sexto Ponto:
Aprovação do Edital de Seleção 04/PPGMC/2019 do Programa de Pós-Graduação em
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Modelagem Computacional. A presidente fez a leitura do parecer 42/2019- IMEF da Câmara
de Pesquisa e abriu espaço para discussão, sem manifestações, o edital foi aprovado por
unanimidade. Sétimo ponto: Indicação de membro suplente para compor a Comissão de
Pós-Graduação do PPGMC, conforme Mem CCPMC 13/2019. A presidente informou que
após receber a solicitação consultou os professores e indica os professores Bárbara Denicol
do Amaral Rodriguez e Antonio Gledson de Oliveira Goulart como membros titulares da
Comissão de Pós-Graduação do PPGMC, e o professor Sebastião Cícero Pinheiro Gomes
como membro suplente. Abriu espaço para discussão, sem manifestações, a indicação para a
comissão foi aprovada por unanimidade.Oitavo ponto: Aprovação da transferência de
disciplinas para a EE, conforme Mem. 223/2019-EE. A presidente realizou a leitura do
memorando de solicitação. A professora Eliane explicou que as disciplinas eram de
responsabilidade de professores do antigo Departamento de Física, que trocaram de lotação
para a Escola de Engenharia (EE) quando houve a reestruturação da FURG passando de
Departamentos para Unidades Acadêmicas. Abriu espaço para discussão, sem
manifestações, a aprovação de transferência das disciplinas foi aprovada por unanimidade.
Nono ponto: Aprovação das Normas para validação das Atividades Complementares do
Curso de Graduação em Física Bacharelado. A presidente esclareceu que as normas foram
encaminhadas por e-mail, perguntou se havia a necessidade da leitura e os conselheiros
disseram que não era necessário. Então a presidente solicitou sugestões e considerações,
sem manifestações, as normas foram aprovadas por unanimidade. Décimo ponto:Aprovação
do Projeto de Extensão intitulado “Diálogos, Memórias, e Possibilidades: reflexões sobre o
processo formativo dos professores de Matemática que atuam na Educação de Jovens e
Adultos, sob a coordenação da docente Celiane Costa Machado. A presidente fez a leitura do
parecer 38/2019- 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 “II Seminário do dia do Químico”, sob a coordenação do
docente Leandro Bellicanta. A presidente realizou a leitura do parecer 39/2019 da Câmara de
Extensão do IMEF. A conselheira Edite Taufer parabenizou a iniciativa e questionou, a título
de conhecimento, a adequação da realização de evento como atividade de extensão. O
conselheiro Daniel, que também é membro do Comitê de Extensão da FURG, explicou que
esta é uma demanda de longa data, que a FURG ainda não conseguiu estabelecer uma forma
de certificação de eventos a não ser com o cadastro de projeto de extensão, mas que de
acordo com a política nacional de extensão, evento não é caracterizado como extensão. Sem
mais manifestações, o projeto foi colocado em votação com a aprovação por unanimidade.
Décimo segundo ponto: Aprovação do Projeto de Ensino intitulado “Experimentos como
ferramenta pedagógica no Ensino de Física”, sob a coordenação da docente Águeda Maria
Turatti.A presidente fez a leitura do parecer 44/2019- IMEF da Câmara de Extensão e abriu
espaço para discussão, sem manifestações, o projeto foi aprovado por unanimidade. Décimo
terceiro ponto:Aprovação do Projeto de Extensão intitulado “Centro de Educação Ambiental,
Ciências e Matemática - CEAMECIM”, sob a coordenação da docente Débora Pereira Laurino.
A presidente fez a leitura do parecer 37/2019- IMEF da Câmara de Extensão e abriu espaço
para discussão, sem manifestações, o projeto foi aprovado por unanimidade.Décimo quarto
ponto: Aprovação do Projeto de Extensão intitulado “Ecologia Cognitiva Digital: Matemática e
Tecnologia na Educação”, sob a coordenação da docente Débora Pereira Laurino. A
presidente fez a leitura do parecer 36/2019- IMEF da Câmara de Extensão e abriu espaço
para discussão, sem manifestações, o projeto foi aprovado por unanimidade. Décimo quinto
ponto:Aprovação do Projeto de Ensino intitulado “Monitoria Voluntária na disciplina de
Cálculo Diferencial e Integral I”, sob a coordenação da docente Bárbara Rodriguez. A
presidente relembrou e esclareceu que para este tipo de projeto não há mais a elaboração de
parecer conforme deliberado em reunião do conselho anterior. Em seguida abriu espaço para
discussão, sem manifestações, o projeto foi aprovado por unanimidade. Décimo sexto
ponto: “Seleção para o ingresso de aluno especial no Programa de Pós-Graduação em Física
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– nível Mestrado, ingresso para o 2º semestre de 2019”. A presidente fez a leitura do parecer
37/2019- IMEF da Câmara de Pesquisa e abriu espaço para discussão, sem manifestações, o
projeto foi aprovado por unanimidade. Décimo sétimo ponto: Boas práticas para as
relações interpessoais no IMEF. A presidente encaminhou a fala para o conselheiro
Jorge, que havia feito a solicitação de inclusão deste ponto na pauta. O conselheiro
explicou o que havia ocorrido, que foram reclamações de que ele estaria ausente de
suas atividades em horário de aula e estava em atividades de cunho pessoal. Na
sequência procedeu com a leitura do texto a seguir e solicitou que constasse em ata
conforme segue “Minha fala se refere a dois pedidos que faço para as pessoas do IMEF. 1)
Se for identificado que algum professor, técnico, funcionário terceirizado ou estudante realizar
algum procedimento na Universidade que fuja dos padrões do entendimento ordinário, que a
primeira tentativa de compreensão do fato seja realizada junto ao executor da ação causadora
do questionamento. Caso essa abordagem falhe, ou exista algum impeditivo que comprometa
a integridade física das pessoas ou o patrimônio da Universidade, a situação deve ser
encaminhada para a Direção da Unidade. Desta forma, os esclarecimentos serão feitos de
modo mais ágil, evitando a disseminação de boatos. A propagação de informações, sem a
correta apuração dos fatos, pode causar sérios danos à saúde mental das pessoas
envolvidas. 2) Para crescermos juntos, é fundamental separar as relações pessoais das
relações profissionais. Que a busca do entendimento das coisas, através do diálogo, norteie
sempre o IMEF para a construção de um ambiente de convívio agradável. A discordância faz
parte das relações humanas, e o caminho para a convergência das ideias deve trilhar um
percurso civilizado e racional”. A presidente abriu espaço para discussão, sem manifestações,
o ponto foi encerrado. A seguir a presidente passou para os assuntos gerais. Primeiro, relatou
a reunião com a Reitora, Vice-Reitor, Pró-Reitores e Diretores das Unidades Acadêmicas, que
ocorreu na sexta-feira, dia 24/05/2019, onde foram tratadas as questões referentes as
medidas emergenciais para o funcionamento da universidade. Relatou alguns fatos retratados
pela Magnífica Reitora em reunião da ANDIFES com o Ministério da Educação. A seguir
passou para o próximo assunto geral, a Avaliação Docente pelo Discente que ocorrerá no
período de 30/05 até 14/06/2019. Solicitou que os professores divulgassem ao máximo entre
seus alunos e informou que o IMEF disponibilizará o laboratório de informática para realização
da avaliação. A seguir informou que conforme solicitação da coordenadora do PPG -
Educação em Ciências, será necessário aprovar por ad referendum do Conselho do IMEF,
após elaboração de parecer da Câmara de Pesquisa, os editais de seleção do programa a fim
de respeitar os prazos e a possibilidade da distribuição de bolsas. O conselheiro Daniel
complementou a fala da presidente, dizendo que existem 8 bolsas de Mestrado que serão
desocupadas e que não podem ficar ociosas, pois correm o risco de serem extintas. Afirmou
ainda que este o principal motivo da urgência na aprovação do edital. Na sequência, a
presidente solicitou aos conselheiros que pensassem em sugestões de nomes para o novo
auditório do IMEF, que estava sendo inaugurado nesta reunião. Por fim o conselheiro Leandro
Saggiomo reiterou que esta reunião do Conselho da Unidade inaugurava o espaço, que o
agendamento está disponível e que em breve as regras de utilização seriam discutidas neste
Conselho. Nada mais havendo a tratar, às 12h10min 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 DoutoraAdriana Elisa Ladeira Pereira e por mim, Amanda
Duarte Pimentel, Assistente em Administração, que secretariei a reunião.

 

Amanda Duarte Pimentel

Assistente em Administração
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Prof.ª Dr.ª Adriana Elisa Ladeira Pereira

Diretora do IMEF
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