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Ata n°12/2020

Aos trinta dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte, às 9h e 30 min foi realizada por web
conferência a reunião ordinária  do Conselho do Instituto de Matemática, Estatística e Física – IMEF,
através do link:  https://conferenciaweb.rnp.br/events/reuniao-do-conselho-do-imef-furg, com
participação dos seguintes membros: Adriana Elisa Ladeira Pereira, Berenice Vahl Vaniel ,Catia Maria
dos Santos Machado, Charles dos Santos Guidotti, Cinthya Maria Schneider Meneghetti, Cristian Bernal,
Daiane Freitas, Daniel da Silva Silveira, Débora Spenassato, Denise Maria Varella Martinez, Dinalva
Aires de Sales, Edite Taufer, Eliane Cappelletto  Eneilson Campos Fontes, Everaldo Arashiro, Fabiana
Travessini De Cezaro, Grasiela Martini, Jorge Luiz Pimentel Junior, Juan Salvador, Julian M. Sejje
Suarez, Juliano César Marangoni, Mario Rocha Retamoso, Otávio Socolowski Junior, Pedro Ricardo del
Santoro, Wiliam Correa Marques e os técnicos Leandro da Silva Saggiomo e Rafael Pinto Granada. A
presidente solicitou aos membros a inclusão de um ponto na pauta: “Aprovação da Prof.ª Mauren
Porciúncula Moreira da Silva como coordenadora pró-tempore no PPGEC”, inclusão que foi aprovada
pelos membros presentes. Desta forma, a reunião apresentou os seguintes pontos, na ordem que seguem e
de acordo com documentação previamente encaminhada aos conselheiros: Ponto um. Aprovação do
Projeto Exactum - Núcleo Transdisciplinar de Teoria, Modelagem, Tecnologia e Educação de Combate a
Surtos, Endemias, Epidemias e Pandemias sob responsabilidade do docente Matheus Lazo, parecer
95/2020. A presidente fez a leitura do parecer da Câmara de Pesquisa e abriu espaço para manifestações.
A conselheira Dinalva Sales fez uma breve explicação do projeto, informou que este surgiu o
chamamento do Edital da FAPERGS da COVID-19 e como houveram outros editais emergenciais, o
projeto tomou uma proporção maior para o Edital da CAPES. Ela comentou também que a elaboração do
projeto foi realizada através de um trabalho colaborativo entre alguns docentes do IMEF. Sem mais
comentários, em votação o projeto foi aprovado por unanimidade.  Ponto dois. Aprovação do Projeto
Desenvolvimento e construção de instrumentação astronômica sob responsabilidade do docente Matheus
Lazo, parecer 96/2020: A presidente fez a leitura do parecer da Câmara de Pesquisa e abriu espaço para
manifestações. Sem manifestações, o projeto foi aprovado por unanimidade. Ponto três.  Aprovação do
Projeto Internacionalização do Programa de Pós-Graduação em Física da FURG sob responsabilidade do
docente Matheus Lazo, parecer 97/2020. A presidente fez a leitura do parecer da Câmara de Pesquisa e
abriu espaço para manifestações. A conselheira Dinalva Sales fez uma breve explicação do projeto.
Informou que este foi submetido ao Edital da PAPERGS de Internacionalização, que foi um trabalho
coletivo entre os docentes do PPG Física. Este projeto possibilitou uma viagem internacional para ela e
para a estudante do PPG Física Brenda Matoso. A conselheira Dinalva comentou também que dentre as
ações deste projeto está previsto um evento (Escola de Física) na FURG e também duas missões de
trabalho no exterior para os seguintes professores do PPG Física: Cristiano Mariotti e Carla Iochims dos
Santos. Sem mais comentários, em votação o projeto foi aprovado por unanimidade.  Ponto quatro.
Aprovação da prorrogação de afastamento para realização de pós graduação docente, interessado: Tiago
Asmus, parecer 98/2020. A presidente fez a leitura do parecer da Câmara de Pesquisa e abriu espaço para
manifestações. Sem manifestações, a prorrogação foi aprovada por unanimidade. Ponto cinco.
Aprovação da solicitação de apoio à participação em projeto de pesquisa feita pelo docente Alessandro
Kahmann. A presidente explicou que o ponto está passando no conselho, devido a solicitação do
professor. Leu o e-mail de solicitação e o modelo da carta de apoio do IMEF para a participação do
professor Alessandro Kahmann no projeto de pesquisa intitulado “Identificação Humana pela Genealogia
Genética Investigativa: Aspectos técnicos, legais e éticos para a implementação da mais recente inovação
forense no Brasil”, coordenado pela docente Clarisse Alho da PUCRS e que será submetido no Edital nº
16/2020 CAPES PROCAD Segurança Pública e Ciências Forenses. Abriu espaço para manifestação, a
presidente questionou o trecho no documento que envolvia a infraestrutura. O conselheiro Juliano
explicou que provavelmente o trecho se refere a UFRGS. A presidente encaminhou para votação a carta
com as correções referentes a instituição proponente do projeto que fornecerá a infraestrutura. Sem mais
manifestações, a solicitação foi aprovada por unanimidade. Ponto seis.  Homologação do ad referendum
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referente a aprovação do edital de seleção de aluno regular 2/2020 para os cursos de mestrado acadêmico
e doutorado acadêmico do Programa de Pós-Graduação Educação em Ciências (PPGEC), Memorando
159.2020 IMEF e parecer 99/2020. A presidente fez a leitura do parecer da Câmara de Pesquisa e abriu
espaço para manifestações. Sem manifestações, o ad referendum foi homologado por unanimidade.
 Ponto sete Indicação da comissão para o processo eleitoral para Direção do IMEF 2021-2024 e
coordenações do IMEF (graduação e pós graduação)  2021-2022. A presidente informou sobre a
necessidade da indicação da comissão eleitoral para os processos de escolha da  próxima direção do
IMEF e também das coordenações de todos os cursos de graduação presenciais e dos seguintes cursos de
pós-graduação: Modelagem Computacional – Mestrado e Doutorado (PPGMC), Mestrado em Física
(PPGFis) e  Mestrado em Ambientometria (PPGAmb). Explicou que nos processos eleitorais anteriores,
as comissões eleitorais foram constituídas por três docentes (um de cada área que compõe o IMEF), um
TAE e um representante dos estudantes (dos cursos do IMEF). A presidente sugeriu, que a representante
dos estudantes poderia ser a estagiária Débora Lima Gularte, que atua na secretaria de pós-graduação. Em
seguida perguntou aos conselheiros quem poderia participar da referida comissão. Inicialmente surgiram
os seguintes nomes: a docente Debora Spenassato, o TAE Leandro Saggiomo, a estudante Débora Lima
Gularte, o docente Pedro Santoro e a docente Denise Varela Martinez. A presidente abriu espaço para
manifestações. A conselheira Cinthya Meneghetti sugeriu que seria importante ter um representante de
SAP na comissão. A presidente explicou sobre a necessidade de confirmar a comissão eleitoral nesta
reunião do Conselho, a fim de cumprir os prazos do processo de consulta. O conselheiro Juliano
Marangoni sugeriu que o representante de SAP seja o docente mais antigo do IMEF de SAP. O
conselheiro Leandro Saggiomo sugeriu uma reunião extraordinária por formulário para concluir a
definição da comissão, após a consulta aos interessados. O conselheiro Jorge Pimentel ligou para o
professor Leandro Belicanta, que aceitou fazer parte da comissão. Desta forma, com a participação do
docente Leandro Bellicanta do IMEF/SAP, ele ficou como representante da Matemática e do IMEF/SAP,
substituindo a professora Denise Martinez que foi indicada inicialmente para compor essa comissão. O
conselheiro Everaldo Arashiro questionou se o representante discente no Conselho estava na reunião e se
não teria interesse em participar da comissão eleitoral. A presidente informou que o representante
discente não estava presente na reunião. Durante a reunião, o conselheiro Jorge Pimentel telefonou para a
estudante Debora Lima, do curso de Matemática Licenciatura, para perguntar se ela aceitaria participar da
comissão. A estudante Débora Lima aceitou integrar a comissão. O conselheiro Juliano Marangoni
sugeriu o professor Gustavo Martinez ou professor Alessandro Kahmann, como representante da
Estatística em substituição à professora Débora Spenassato. Sendo assim, durante a reunião o conselheiro
Jorge Pimentel telefonou para o docente Alessandro Kahmann, que aceitou participar da comissão. Os
conselheiros deliberaram que os membros da comissão eleitoral deverão se reunir para determinar quem
será o presidente e o secretário desta comissão para a aprovação na próxima reunião deste Conselho. Ao
final da discussão deste ponto, os membros indicados para a comissão eleitoral para Direção do IMEF
(Gestão 2021/2024) e Coordenações dos cursos de graduação presenciais e dos programas de pós-
graduação descritos anteriormente, foram os seguintes: Leandro Saggiomo (TAE), Pedro Santoro
(docente da Física), Leandro Belicanta (docente da Matemática de SAP) e Alessandro Kahmann (docente
da Estatística) e Debora Lima (discente). Ponto oito. Anuência do Conselho dos Documentos sobre o
professor visitante da PPG-Física Stavros Akras. A presidente leu o e-mail da conselheira e Coordenadora
do PPGFísica Dinalva Sales, a carta do docente Stavros Akras para o PPGFísica e Memorando do
PPGFísica.  Externou sua preocupação com a continuidade do professor na graduação depois de perder o
vínculo com a FURG. A conselheira Dinalva Sales explicou que a Pró-Reitoria de pós-graduação
informou que ele fica como colaborador na pós-graduação e na graduação. A conselheira Denise
Martinez informou que tem que abrir processo para professor voluntário na FURG. O conselheiro Juliano
Marangoni explicou que na pós-graduação é o PPG que faz a mudança de permanente para colaborador e
questionou se não seria professor voluntário na graduação.  A presidente explicou que ao ser desligado da
FURG, o professor perderá o acesso ao sistema acadêmico de professor e, portanto, não poderá atuar na
graduação, pois não terá o acesso ao AVA FURG. Além disso, a presidente informou que é necessária a
abertura de um processo para que ele seja professor voluntário na graduação, com algum professor da
responsável do IMEF. O conselheiro Cristian Bernal se manifestou contra essa disciplina integrada. A
conselheira Dinalva informou que a disciplina Introdução à Astronomia já existiu e que seria mais
simples reativá-la do que criar uma nova. A conselheira Denise Martinez comentou que teria que inserir
no novo PPP. A presidente encaminhou a aprovação de anuência dos documentos e a aprovação do
relatório, que continue como colaborador na pós-graduação e como voluntário, após abertura de processo,
na graduação. Sem mais manifestações, o ponto foi aprovado por unanimidade. Ponto nove. Inclusão de
ponto: Aprovação da Prof.ª Mauren Porciúncula Moreira da Silva como coordenadora pró-tempore no
PPGEC. A presidente fez a leitura do memorando do PPGEC. Sem comentários, em votação a indicação
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foi aprovada por unanimidade. Assuntos Gerais. A presidente informou que a partir desta semana a
PROINFRA colocou portaria das 9h às 13h no prédio do IMEF (anexo ao pavilhão 2). Ela comentou que
houveram alguns problemas com as chaves e a Pró-Reitoria solicitou esta portaria. A presidente solicitou
que o acesso seja preferencialmente nesse horário. Informou que já está disponível o edital para professor
substituto da Física em SAP referente a licença gestante da professora Carla Eliete Iochims dos Santos,
totalmente online. O conselheiro Charles Guigotti comentou que como ocorrerá o concurso ainda está em
aberto e sendo definido. O conselheiro Daniel solicitou que os conselheiros respeitem a restrição do
horário do IMEF dedicada ao conselho e solicitou que a direção encaminhe um e-mail aos conselheiros
solicitando que esta restrição seja respeitada. A presidente  informou, que houveram duas reuniões com as
chapas 1 e 2 para a nova gestão da Reitoria da FURG e reiterou a importância da participação de todos, 
lembrou ainda da verificação da senha, pois a consulta ocorrerá em outro sistema que exigirá o SIAPE e a
senha do sistema acadêmico. O conselheiro Jorge Pimentel sugeriu que as próximas reuniões do
Conselhos, que necessitem de encontro virtual, sejam “híbridas”, com os pontos que não precisem de uma
discussão longa, sejam incluídos em um formulário. Desta forma, no encontro virtual, os pontos do
formulário (aprovações tipo ad referendum, projetos, etc.) seriam aprovados em bloco. Caso algum
conselheiro queira discutir algum ponto, será aberto espaço para isso. Disse que este procedimento
agilizará nossas reuniões futuras, de forma a destinar tempo apenas para tratar dos pontos que não possam
ser encaminhados por formulário. Nada mais havendo a tratar, 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, Amanda Duarte Pimentel, Assistente em Administração, que secretariei a reunião.
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