
                                                                 

Aos trinta e um dias do mês de julho do ano de dois mil e dezenove, às 9:20h, 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 dos Santos Machado, Daiane
Silva de Freitas, Daniel da Silva Silveira, Edite Taufer, Everaldo Arashiro, Fabíola Sperotto,
João Thiago de Santana Amaral, Jorge Luiz Pimentel Junior, Julian Sejje,  Juliano César
Marangoni, Magno Pinto Collares O técnico Fabrício Batista. Como convidada, a docente
Mauren Moreira. Justificaram a ausência os docentes Luis Fernando Mackedanz e Karin
Jelinek. O conselheiro Charles Guidotti não pode participar pela impossibilidade da
webconferência no momento da reunião. A presidente iniciou a reunião solicitando a inclusão
de dois pontos na pauta: a premiação da professora Mauren Porciúncula Moreira Silva no
“ISLP Best Cooperative Project Award 2019” e a instauração da comissão eleitoral para a
coordenação do Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências Exatas. Os
conselheiros aprovaram por unanimidade a inclusão dos dois pontos na pauta, com a inserção
da premiação da professora Mauren como primeiro ponto. Primeiro ponto: premiação da
professora Mauren Porciúncula Moreira Silva no “ISLP Best Cooperative Project Award 2019”:
a presidente fez a leitura do e-mail recebido pela professora Mauren anunciando o prêmio e
também do e-mail da sua solicitação de auxílio a Reitoria para o custeio da viagem para o
recebimento do prêmio. A presidente explicou que devido ao contingenciamento e medidas
emergenciais de gestão de recursos, a Reitora solicitou a aprovação da Unidade sobre a
relevância e pertinência desta liberação orçamentária. A seguir passou a palavra para a
professora Mauren, que reiterou a importância de receber este prêmio e de divulgar a nossa
universidade e o Brasil, visto que esse prêmio é de âmbito mundial. A presidente encaminhou
a votação, não havendo discussão a viagem foi aprovada por unanimidade pelos
conselheiros. Segundo Ponto: Aprovação de projeto de pesquisa “Cálculo fracionário: uma
nova abordagem à problemas econômicos” sob responsabilidade do Prof. Adriano de Cezaro:
A presidente leu o parecer 57/2019 da Câmara de Pesquisa. O relator da Câmara, Juliano
Marangoni, sugeriu assim como foi escrito no relatório, que sejam enviados relatórios
anualmente ou a cada dois anos para realizar o acompanhamento. A presidente completou
dizendo que essa sugestão será encaminhada ao professor responsável.  Não havendo
discussão o projeto foi aprovado por unanimidade pelos conselheiros. Terceiro ponto:
Aprovação de projeto de extensão “IV Semana Acadêmica da Licenciatura em Ciências
Exatas” sob responsabilidade do Prof. Fernando Kokubun: a presidente realizou a leitura do
parecer 53/2019 da Câmara de Extensão. Colocando em discussão, nenhuma manifestação,
aprovado por unanimidade. Quarto ponto: Aprovação do projeto de extensão “(CO)EDUCAR:
formação de professores com enfoque na construção de uma educação antirracista a partir da
produção de material pedagógico”, sob responsabilidade da Prof.ª Berenice Vaniel: a
presidente realizou a leitura do parecer 54/2019 da Câmara de Extensão. Colocado em
discussão, nenhuma manifestação, aprovado por unanimidade. Quinto ponto: Anuência da
Unidade Acadêmica para o Grupo de Pesquisa Ciência 3D Impressa: a presidente fez a
leitura dos dados do grupo de pesquisa e passou a palavra para o professor Everaldo que
explicou a necessidade de aprovação da Unidade como uma formalidade para inserir o grupo
no diretório de grupos de pesquisa do CNPQ. Colocado em discussão, nenhuma
manifestação, aprovado por unanimidade. Sexto ponto: Aprovação do projeto “Seleção de
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Variáveis em Dados de Espectroscopia” sob responsabilidade de Alessandro Kahmann: A
presidente leu o parecer 56/2019 da Câmara de Pesquisa. O relator da Câmara, Juliano
Marangoni, sugeriu assim como foi escrito no relatório, que sejam enviados relatórios
anualmente ou a cada dois anos para realizar o acompanhamento. A presidente completou
dizendo que essa sugestão será encaminhada ao professor responsável.  Não havendo
discussão o relatório foi aprovado por unanimidade pelos conselheiros. Sétimo ponto:
Aprovação de ad referendum referente a “EDITAL DE SELEÇÃO Doutorado 2019” do PPG
Educação em Ciências: a presidente fez a leitura do parecer 55/2019 da Câmara de Pesquisa,
não havendo discussão o relatório foi aprovado por unanimidade pelos conselheiros. Oitavo
ponto: Atuação do Prof. Tobias de Oliveira para atuar no Programa de Pós-Graduação em
Ensino de Física da UFRGS: a presidente realizou a leitura do e-mail do professor Tobias
explicando sobre a sua atuação no referido PPG, bem como relatou sobre os e-mails
encaminhados pelos colegas da área da Física de SAP, com a aprovação para a participação
do docente Tobias no PPG da UFRGS. Não havendo discussão, a atuação do professor foi
aprovada por unanimidade pelos conselheiros. Nono ponto:  Aprovação de resultado final do
Processo Eleitoral para Coordenação do Programa de Pós- Graduação em Educação em
Ciências -PPGEC: a presidente realizou a leitura do Memorando 129/2019 – IE referente  a
homologação de resultado do processo eleitoral para a coordenação do PPGEC. Décimo
ponto: Aprovação de resultado final do processo eleitoral para Coordenação do MNPEF: a
presidente realizou um breve resumo dos documentos referentes ao processo eleitoral para
Coordenação do MNPEF, que teve como resultado final a chapa única composta pelo
professor Everaldo Arashiro, como coordenador, e pela professora Águeda Maria Turatti,
como coordenadora adjunta para este PPG. Não havendo discussão, o processo eleitoral foi
aprovado por unanimidade pelos conselheiros. Décimo primeiro ponto: Solicitação do
Conselheiro Juliano Marangoni - Análise e Discussão do Programa Future-se e possíveis
procedimentos do IMEF: a presidente passou a palavra para o professor Juliano que explicou
suas intenções com a solicitação, para que todos tomem conhecimento do referido programa
através de uma reunião informativa para a comunidade acadêmica do IMEF. A presidente
complementou que já havia articulado com o Vice-Reitor Danilo Giroldo, para que o mesmo
fizesse uma apresentação do programa e da reunião que participou sobre o tema, assim
como comunicou o agendamento da SEAD para realização do evento dia oito de agosto
próximo às 13h30min. Não havendo discussão a proposta de reunião informativa foi aprovado
por unanimidade pelos conselheiros. Décimo segundo ponto: instauração da comissão
eleitoral para a coordenação do curso de pós- graduação em Ensino de Ciências Exatas. A
presidente explicou que recebeu a solicitação da professora Karin Jelinek, atual coordenadora
do PPGECE, para realização de consulta para a nova coordenação e que sugeriu que a
mesma comissão que realizou o processo eleitoral para o MNPEF acompanhasse esse
processo. Como a comissão aceitou, então a presidente colocou em votação a instauração da
comissão eleitoral para o PPGECE composta por: Profa. Daiane Freitas (Presidente), Prof.
Otavio Socolowski Junior, Profa. Denise Maria Varella Martinez, TAE Fernando Carvalho
Magalhães e Acadêmico Leonardo Pavlak Suris. A comissão foi aprovada por unanimidade.
Décimo terceiro ponto: Aprovação dos projetos de monitoria. A presidente relembrou que o
conselho havia decidido aprovar os projetos de monitoria sem parecer da Câmara de Ensino,
fez a leitura dos  títulos e dos responsáveis pelos projetos, como segue: “Transpondo
barreiras e significando a aprendizagem: Monitoria de Cálculo Diferencial e Integral para os
cursos de Ciências Exatas e Engenharias da FURG”, sob responsabilidade da professora
Barbara Rodriguez e “Aprimorando as estatísticas” sob responsabilidade de Debora
Spenassato. Os projetos foram aprovados por unanimidade. Assuntos Gerais: a presidente
informou que participará de uma reunião com a Reitoria  e Diretores das Unidades
Acadêmicas na próxima sexta-feira, dia 02/08/2019, sobre o programa FUTURE-SE e também
sobre situação do orçamento da universidade. A seguir relatou que o novo secretário da
pós-graduação começará a trabalhar no IMEF na próxima segunda-feira. O conselheiro Jorge
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sugeriu a formação de uma comissão para escolher um nome para o mini-auditório do IMEF.
Após a discussão sobre este assunto, a comissão será composta pelos docentes: Adriana
Elisa Ladeira Pereira, Catia Maria Machado, Luis Dias Almeida e Denise Maria Varella
Martinez. O conselheiro Rodrigo solicitou uma análise das vagas destinadas a outros cursos
especialmente das disciplinas de Cálculo I e Geometria Analítica. Disse que as turmas são
ofertadas aos cursos do IMEF, mas que outras unidades solicitam vagas adicionais, inflando o
número de alunos com até aproximadamente cem alunos, o que não seria adequado. O
conselheiro Juliano exemplificou que nas disciplinas de Estatística eles costumam dar
prioridade aos alunos que estão no semestre padrão no qual a disciplina é ofertada e sugeriu
o envio de uma carta as coordenações dos cursos, pois este é o papel do coordenador. Por
fim, o conselheiro Jorge colocou em discussão a situação do aluno do curso de Matemática
Aplicada, Arthur Estigarribia, que nesta semana mordeu uma aluna. Alguns conselheiros se
manifestaram e a presidente informou que enviará um memorando para a PRAE e para a
PROGRAD, informando sobre este fato e solicitando providências. Nada mais havendo a
tratar, às 11h 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, Amanda Duarte Pimentel, assistente em
administração, que secretariei a reunião.

 

Amanda Duarte Pimentel 

Secretária

 

 

Prof.ª Dr.ª Adriana Elisa Ladeira Pereira

Diretora do IMEF
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