
1 / 2

 

Ata n.º 18/2020

Aos vinte e sete dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte, às nove horas e trinta minutos, foi
realizada por web conferência a reunião extraordinária  do Conselho do Instituto de Matemática,
Estatística e Física – IMEF, através do link:  https://conferenciaweb.rnp.br/events/reuniao-extraordinaria-
do-conselho-do-imef-ebf5bea7-0e14-4df0-8f23-9b5d3081bf06, com participação dos seguintes membros:
Adriana Elisa Ladeira Pereira, Cristian Giovanny Bernal, Cristiana Andrade Poffal, Daiane Silva de
Freitas, Daniel da Silva Silveira, Débora Spenassato, Denise Maria Varella Martinez, Dinalva Aires de
Sales, Edite Taufer, Eliane Cappelletto, Eneilson Fontes, Everaldo Arashiro, Fabiana Travessini de
Cezaro, Grasiela Martini, João Thiago de Santana Amaral, Jorge Luiz Pimentel Junior, Julian Moises
Sejje Suarez, Juliano Marangoni, Otávio Socolowski Júnior, Rafaele Rodrigues de Araújo, Rodrigo
Barbosa Soares , Suzi Samá e Wiliam Correa Marques, os técnicos Leandro da Silva Saggiomo e Rafael
Pinto Granada A reunião apresentou os seguintes pontos, de acordo com documentação previamente
encaminhada aos conselheiros: Primeiro Ponto. Aprovação da alteração curricular do Curso de
Especialização Ciência é 10, conforme Memorando 8/2020, parecer 128/2020. A presidente fez a leitura
do parecer da Câmara de Pesquisa e perguntou aos presentes se haveria necessidade de leitura dos demais
documentos. Os conselheiros disseram que bastaria a leitura do parecer. A presidente abriu espaço para
manifestações, sem manifestações, em votação, a alteração curricular foi aprovada por unanimidade
conforme documentos encaminhados pela coordenação do curso. Segundo Ponto. Aprovação da oferta
das disciplinas para o segundo semestre de 2020. A presidente agradeceu o trabalho realizado pela
Câmara de Ensino do IMEF, que em um período tão curto de tempo organizou com muita
responsabilidade e competência a distribuição das disciplinas para o segundo semestre de 2020. A seguir,
a presidente disponibilizou as tabelas de distribuição de disciplinas e perguntou se deveria aprovar a cada
área ou fazer a leitura de todas e ao final abrir para considerações. O conselheiro Jorge sugeriu que seria
melhor aprovar a cada área. A presidente fez uma breve leitura da distribuição das disciplinas da área da
Matemática do Campus Carreiros e também da distribuição das disciplinas de SLS. Em seguida abriu
espaço para manifestações. O conselheiro Daniel Silveira se manifestou dizendo que gostaria de justificar
a razão pela qual ficou apenas com uma disciplina presencial para o segundo semestre. Explicou que
assumiu um cargo de Diretor Pedagógico na PROGRAD e que foi necessário abrir mão de algumas
atividades no Instituto.  A conselheira Fabiana Travessini se manifestou dizendo que acredita que as
justificativas deveriam vir já na distribuição das disciplinas pois no e-mail com a distribuição das
disciplinas não foi explicado. A conselheira Denise Martinez respondeu que não foi informado por e-
mail, pois o professor Daniel gostaria de fazer essa manifestação na reunião do Conselho. O conselheiro
Daniel Silveira disse que recebeu o convite na segunda-feira e que foi tudo muito rápido. A conselheira
Cristiana Poffal se manifestou dizendo que organizar a distribuição das disciplinas foi bem difícil e que
teve a colaboração da coordenação do curso de Matemática Licenciatura, do professor Rodrigo Soares e
que foi muito importante. Disse que se basearam nas respostas do questionário de interesses dos
professores em ministrar as disciplinas, mas que sugere que o questionário de interesse tenha validade
menor para não dificultar a distribuição e que para fazer uma melhor distribuição precisam de uma
colaboração maior dos docentes, em relação à disponibilidade em lecionar algumas disciplinas. A
conselheira Fabiana Travessini perguntou como ficará a distribuição da disciplina do professor Daniel
Silveira, que foi distribuída para ela, caso a escolha da Reitoria não seja respeitada pelo Presidente e desta
forma o cargo de Diretor Pedagógico da PROGRAD não seja preenchido pelo docente Daniel Silveira. A
presidente disse que espera que isso não ocorra, mas que ocorrendo será revista esta distribuição. O
professor Daniel Silveira se manifestou dizendo que ficaria com a disciplina. A conselheira Edite Taufer
disse que acredita que precisa ter horários fixos do IMEF para facilitar o trabalho. A presidente disse que
no sistema organizacional da FURG, são as coordenações dos cursos que organizam os horários das
disciplinas. Os conselheiros discutiram de forma geral sobre a questão da melhoria na distribuição das
disciplinas e inserção de horários. Sem mais manifestações, em votação, a distribuição das disciplinas da
área da Matemática do Campus Carreiros e das disciplinas de SLS para o 2º Semestre de 2020 foi
aprovada por unanimidade. Na sequência, a presidente encaminhou para a análise dos conselheiros a
distribuição das disciplinas da área da Física do Campus Carreiros. Fez uma breve leitura das
distribuições. O conselheiro Jorge Pimentel perguntou se chegou alguma solicitação de disciplina do
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Instituto de Oceanografia, pois todo os semestres tem ocorrido a solicitação extemporânea de disciplinas.
A presidente disse que há um prazo para isso. O conselheiro Jorge Pimentel disse que essa solicitação
extemporânea ocorre sempre e que acaba por prejudicar o trabalho de distribuição de disciplinas realizado
pela Câmara de Ensino e também as decisões do grupo da Física. Ele sugeriu que caso venha alguma
manifestação extemporânea novamente, que esta seja negada. A conselheira Eliane Cappelletto ratificou a
informação e concordou com a posição. A presidente disse que concorda com o indeferimento nessa
situação. A conselheira Denise Martinez sugeriu que a Direção do IMEF converse com o novo diretor do
IO para fazer a alteração no curso. A conselheira Eliane Cappelletto se manifestou com relação a outra
disciplina de Física Experimental, solicitada pela Eng. Bioquímica, Eng. Química e Eng. de Alimentos,
relatando as dificuldades da área da Física em atender as exigências da EQA.  A conselheira Denise
Martinez novamente sugeriu que a Direção do IMEF converse com o novo diretor da EQA para a
organização de uma proposta para os cursos de alteração curricular. Sem mais manifestações, em votação,
a distribuição das disciplinas da área da Física do Campus Carreiros para o 2º Semestre de 2020 foi
aprovada por unanimidade.  Na sequência, a presidente encaminhou para a análise do Conselho, a
distribuição das disciplinas da área da Estatística. Fez uma breve leitura das distribuições e abriu espaço
para manifestações. Os conselheiros discutiram sobre algumas disciplinas e sobre algumas demandas de
coordenações de outros cursos para as disciplinas da Estatística. Sobre a disciplina Análise Multivariada
(01286), distribuída para o docente Maurício Camargo do IO, os conselheiros se manifestaram sobre a
necessidade de concordância expressa do IO na atribuição dessa carga horária para o docente. Em
votação, a distribuição das disciplinas da área da Estatística para o 2º Semestre de 2020 foi aprovada por
unanimidade, com a condicionante da autorização do Instituto de Oceanografia para o docente Maurício
Camargo ministrar a disciplina do IMEF. Na sequência, a presidente encaminhou para a análise do
Conselho a distribuição das disciplinas de SAP e destacou que nessa distribuição já há a anuência da
EQA sobre a participação de seus docentes na distribuição. Fez uma breve leitura das distribuições e
abriu espaço para manifestações. A secretária geral registra a solicitação de que a distribuição de SAP
seja feita de acordo com o modelo da distribuição da área da Matemática do Campus Carreiros em sua
organização e que o nome dos docentes que não são do IMEF, sejam colocados de forma completa. Sem
mais manifestações, a distribuição das disciplinas de SAP para o 2º Semestre de 2020 foi aprovada por
unanimidade. Terceiro Ponto. Indicação dos representantes do IMEF no Conselho Universitário. A
presidente informou sobre a necessidade de nova indicação da nominata dos representantes do IMEF no
CONSUN, destacou que os seguintes docentes são os atuais representantes: Eneilson Fontes (Titular) e
Daiane Freitas (Suplente), Edite Taufer (Titular) e Grasiela Martini (Suplente). Destacou que a docente
Daiane Freitas não poderá permanecer como representante do IMEF no CONSUN, pois assumirá a
função de coordenadora do curso de Matemática-Licenciatura a partir de janeiro de 2021 e os
coordenadores de curso tem representações no COEPEA através das Câmaras. Além disso, a Presidente
disse que os atuais representantes titulares do CONSUN manifestaram interesse em continuar na
representação. A conselheira Grasiela Martini se manifestou dizendo que pode continuar na suplência. A
conselheira Denise Martinez também se manifestou afirmando que pode ser suplente. Desta forma, os
seguinte docentes foram indicados e aprovados por unanimidade pelo Conselho para representar o IMEF
no CONSUN: Eneilson Fontes (Titular) e Denise Martinez (Suplente); Edite Taufer (Titular) e Grasiela
Martini (Suplente). 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, Patrícia Ciciliano Beck Rodrigues, Assistente em Administração, que secretariei a reunião.
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