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Ata n.º 10/2020

Dos vinte e quatro dias do mês de agosto aos vinte e seis dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte,
esteve disponível aos conselheiros do IMEF, mediante formulário eletrônico, a pauta para votação com os
pontos para reunião ordinária  do Conselho do Instituto de Matemática, Estatística e Física - IMEF, com
participação na votação dos seguintes membros: Adriana Elisa Ladeira Pereira, Catia Maria dos Santos
Machado, Cristian Giovanny Bernal, Cristiana Andrade Poffal, Daiane Freitas, Daniel da Silva Silveira,
Débora Spenassato, Denise Maria Varella Martinez, Dinalva Aires de Sales, Edite Taufer, Eneilson
Campos Fontes, Everaldo Arashiro, Fabiana Travessini De Cezaro, Grasiela Martini, João Thiago de
Santana Amaral, Jorge Luiz Pimentel Junior, Julian M. Sejje Suarez, Juliano César Marangoni, Luiz
Fernando Mackedanz, Otávio Socolowski Junior, Pedro Ricardo del Santoro, Rodrigo Soares, Suzi Samá
Pinto, Wiliam Correa Marques, o técnico Rafael Pinto Granada e o discente Vitor das Neves Avelaneda.
O formulário apresentou os seguintes pontos, na ordem que seguem e de acordo com documentação
previamente encaminhada aos conselheiros: Ponto um. Aprovação do relatório final do projeto “Dia do
Químico”, sob a coordenação do docente Leandro Bellicanta, parecer 74/2020 da Câmara de Extensão.
Sem comentários. Considerando a unanimidade de votos aprovando o ponto, o relatório foi aprovado. 
Ponto dois. Homologação do memorando ad referendum 137/2020 - IMEF sobre o projeto de extensão
“Ciência sustentável: reaproveitamento de materiais e sistema construtivo em plástico aplicado no
processo de ensino-aprendizagem de ciências” coordenado pelo Prof. João Prolo, parecer 78/2020 da
Câmara de Extensão.O seguinte comentário ao ponto foi registrado no formulário disponibilizado:
 Adriana Elisa Ladeira Pereira: Projeto muito interessante que considera ações de sustentabilidade
aliadas ao processo de ensino e aprendizagem de Ciências. Considerando a unanimidade de votos
aprovando o ponto, o ad referendum foi homologado. Ponto três.  Aprovação de Relatório Parcial das
Atividades do Projeto ENS 732, intitulado "Elaboração e Produção de Material para o Ensino de Cálculo
Diferencial e Integral", sob coordenação da docente Cinthya Meneghetti, parecer 79/2020 da Câmara de
Ensino. O seguinte comentário ao ponto foi registrado no formulário disponibilizado:  Adriana Elisa
Ladeira Pereira: A produção e o acesso de vídeos didáticos sobre conteúdos básicos de Matemática é de
fundamental importância para os estudantes, pois a grande maioria destes estudantes apresenta muita
dificuldade nestes conteúdos quando ingressam na Universidade nas áreas da Ciências Exatas e das
Engenharias. Considerando a unanimidade de votos aprovando o ponto, o relatório foi aprovado.  Ponto
quatro. Homologação do memorando ad referendum 128/2020 - IMEF sobre o projeto de pesquisa
“Análise do potencial de erosão costeira no litoral do Espírito Santo, previsão de cenários futuros e
proposta para proteção praial” coordenado pelo Prof. Wiliam Marques, parecer 76/2020 da Câmara de
Pesquisa.  O seguinte comentário ao ponto foi registrado no formulário disponibilizado:  Adriana Elisa
Ladeira Pereira: Este projeto já havia sido aprovado pelo Conselho do IMEF, mas necessitou de uma
alteração de rubrica. Considerando a unanimidade de votos aprovando o ponto, o ad referendum foi
homologado.  Ponto cinco. Aprovação de Relatório Parcial das Atividades do Projeto TEMAT,
coordenação da docente Cristiana Poffal, parecer 80/2020. O seguinte comentário ao ponto foi registrado
no formulário disponibilizado:  Adriana Elisa Ladeira Pereira:  Saliento a importância deste projeto,
pois a produção de material didático e as oficinas que contemplam os conteúdos de Cálculo e de
Geometria Analítica, com certeza influenciarão na redução dos índices de evasão e retenção nas
disciplinas básicas ofertadas pelo IMEF. Além disso, mesmo durante este período de isolamento social, as
oficinas do projeto continuam acontecendo de forma virtual. Considerando a unanimidade de votos
aprovando o ponto, o relatório foi aprovado. Ponto seis.  Aprovação do projeto Projeto de tutoria no
período emergencial: Ações de apoio ao ensino e a organização do curso de Licenciatura em Ciências
Exatas, sob coordenação do docente Charles Guidotti, parecer 89/2020 da Câmara de Ensino. O seguinte
comentário ao ponto foi registrado no formulário disponibilizado:  Adriana Elisa Ladeira Pereira: São
fundamentais os projetos que promovem ações de apoio ao ensino dos cursos de graduação,
principalmente no período emergencial. Considerando a unanimidade de votos aprovando o ponto, o
projeto foi aprovado.  Ponto sete Aprovação do relatório final do projeto de extensão "I Curso Online de
Formação de professores sobre feiras e mostras científicas" sob coordenação do docente Charles Guidotti,
parecer 84/2020 da Câmara de Extensão. O seguinte comentário foi registrado no formulário
disponibilizado:  Adriana Elisa Ladeira Pereira: Sempre muito importante projetos de formação de

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG
INSTITUTO DE MATEMÁTICA, ESTATÍSTICA E FÍSICA - IMEF

Av. Itália, km 8 - Rio Grande, RS - CEP 96201-900 - Brasil - Tel/Fax: 32335411/32935109 - E-mail: imef@furg.br

Chave de Autenticidade: 9995.F557.E7DB.22BA



2 / 3

professores. Considerando a unanimidade de votos aprovando o ponto, o relatório foi aprovado. Ponto
oito. Aprovação do Relatório de bolsa do projeto Investigações sobre a prática docente na Universidade e
na Escola Estudo bibliométrico sobre a Educação de Jovens e Adultos no Brasil, sob coordenação da
docente Celiane Machado, parecer 87/2020 da Câmara de Pesquisa. Sem comentários. Considerando a
unanimidade de votos aprovando o ponto, o relatório foi aprovado.  Ponto nove. Aprovação do Relatório
de bolsa do projeto “A Educação Financeira no contexto escolar: possibilidades do uso de aplicativos na
construção da prática pedagógica”, sob coordenação da docente Celiane Machado, parecer 86/2020 da
Câmara de Pesquisa. Sem comentários. Considerando a unanimidade de votos aprovando o ponto, o
relatório foi aprovado. Ponto dez. Aprovação do projeto de ensino “Tutoria em tempos de pandemia:
suporte ao ensino remoto no curso de Física Bacharelado” coordenado pelo Prof. João Thiago Amaral,
parecer 88/2020 da Câmara de Ensino. O seguinte comentário foi registrado no formulário
disponibilizado:  Adriana Elisa Ladeira Pereira: São fundamentais os projetos de tutoria para apoiar os
cursos de graduação no ensino remoto para o período emergencial. Cristian Giovanny Bernal: Muito
necessário. Parabéns. Considerando a unanimidade de votos aprovando o ponto, o projeto foi aprovado.
Ponto onze. Aprovação do Relatório do projeto de extensão “Minicurso sobre Currículo Lattes” sob
responsabilidade da Prof.ª Karin Jelinek, parecer 85/2020 da Câmara de Extensão. Sem comentários.
Considerando a unanimidade de votos aprovando o ponto, o relatório foi aprovado. Ponto doze.
Homologação da indicação de representante discente representante do curso de Física no Conselho do
IMEF, conforme Memorandos 01 e 02 do DAF O seguinte comentário ao ponto foi registrado no
formulário disponibilizado:  Vitor das Neves Avelaneda: Eu e o conselheiro Lucas Gregolon nos
afastamos do Diretório Acadêmico da Física no começo do mês de Agosto, com isso houve uma conversa
com os estudantes que estão à frente do diretório no momento e foi concluído que o mais correto seria
eles assumirem as funções de representação estudantil no conselho. Considerando a maioria de votos
aprovando o ponto, as alterações na representação discente no Conselho do IMEF foram aprovadas,
passando a ser o estudante Giovane Rosado, matrícula 132991, responsável pela representação discente
dos cursos de Física Licenciatura e Física Bacharelado no lugar do conselheiro Vitor das Neves
Avelaneda, matrícula 119068.; e o estudante Bruno Peruchena Brechane, matrícula 126772, responsável
pela suplência da representação discente dos cursos de Física Licenciatura e Física Bacharelado no lugar
do atual Conselheiro Suplente, Lucas dos Santos Gregolon, matrícula 77098. Assuntos Gerais. Os
seguintes comentários foram registrados no formulário disponibilizado:  Adriana Elisa Ladeira Pereira:
Gostaria de informar que os Espaços de Aprendizagem Colaborativa do IMEF serão mantidos de forma
virtual durante o período emergencial. O IMEF contará com 12 monitores (tutores) que atuarão na forma
online e serão distribuídos da seguinte forma: 4 monitores para as disciplinas de Cálculo Diferencial e
Integral, 3 monitores para as disciplinas de Álgebra Linear e Geometria Analítica, 3 monitores para as
disciplinas da Física e 2 monitores para as disciplinas de Probabilidade e Estatística. Os Espaços de
Aprendizagem Colaborativa funcionarão no Moodle FURG da SEaD em Programas/Projetos através do
curso: Monitorias do IMEF – Período Emergencial. Neste curso terá uma disciplina chamada Espaço de
Aprendizagem Colaborativa do IMEF, que está organizada em tópicos de acordo com as disciplinas
contempladas nas monitorias. Nesta disciplina, os monitores e estudantes irão interagir através de fóruns e
chats. Além disso, está prevista a realização de horários de atendimento virtual através de
webconferências no Mconf, com os monitores e os estudantes para o esclarecimento de dúvidas. Além
disso, informo que na segunda-feira, dia 24/08/2020, eu e o administrador Leandro Saggiomo
participamos de uma reunião com os Pró-Reitores da PROINFRA e da PROPLAD. Nesta reunião
tivemos a informação de que a obra do IMEF tem a previsão de conclusão para o início de outubro de
2020. Informo também que na próxima quarta-feira às 14 horas teremos uma reunião extraordinária do
Conselho do IMEF que será realizada por webconferência.   Vitor das Neves Avelaneda:  Gostaria
solicitar que seja verificada e atualizada a lista de e-mails do conselho, tendo em vista que houve trocas
de conselheiros e a lista dos e-mails não foi atualizada. Também gostaria de trazer o ponto que
possivelmente seja preciso acontecer a nomeação de um novo conselheiro discentes de pós-graduação,
tendo em vista que a conselheira Brenda Matoso já defendeu a sua dissertação do Mestrado. Edite
Taufer: Uma reivindicação, faz tempo, de que todos os pares do IMEF recebam o e-mail da pauta do
conselho, novamente o e-mail foi direcionado só aos conselheiros (ou foi com cópia oculta para os
demais?). É importante que os pares saibam do que se trata a reunião, pois os componentes dela são
representantes do todo! Grata. Nada mais havendo a tratar, com as respostas obtidas 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, Patrícia Ciciliano Beck Rodrigues, Assistente em
Administração, que transcrevi os resultados.
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Patrícia Ciciliano Beck Rodrigues
Secretária Geral

 
 

Prof.ª Dr.ª Adriana Elisa Ladeira Pereira
Diretora do IMEF
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