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Ata n.º 1/2020

Aos vinte e nove dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte, às dez horas, reuniu-
se ordinariamente o Conselho do Instituto de Matemática, Estatística e Física - IMEF, no auditório do
IMEF, sala J16, sob a presidência da professora Adriana Elisa Ladeira Pereira e com a presença dos
seguintes membros: Os docentes Rodrigo Barbosa Soares, Mario Retamoso, Juan Salvador, Daiane
Freitas, Dinalva Sales, Águeda Turatti, Catia Maria Machado, Raquel Nicolette, Denise Martinez, Edite
Taufer, Viviane Mattos, Cristian Bernal e o TAE Rafael Granada. Justificaram a ausência as docentes
Karin Ritter Jelinek e Tanise Novello. Ao iniciar a reunião, a presidente começou a leitura dos pontos da
pauta na ordem que segue. Primeiro Ponto: Aprovação das normas de TCC do curso de Física
Licenciatura. A presidente informou que não tinha o parecer da Câmara de Ensino sobre as novas normas
de TCC do curso de Física Licenciatura e perguntou aos conselheiros se analisariam este ponto ou se
deveriam baixá-lo em diligência para analisá-lo na próxima reunião do Conselho com o parecer da
referida Câmara. Os conselheiros concordaram em analisar este ponto na próxima reunião do Conselho.
Segundo Ponto: Homologação da indicação da Comissão de Adequação do Curso de Licenciatura em
Ciências Exatas para o Período Noturno. A presidente fez a leitura do Memorando 272/2019 – IMEF,
indicando os membros da referida comissão e abriu espaço para discussão, sem manifestações, a
indicação da comissão foi homologada por unanimidade, sendo esta composta pelos seguintes docentes:
Charles dos Santos Guidotti,  Manoel Leonardo Martins, Patricia Ignácio e Karin Ritter Jelinek. Terceiro
Ponto: Aprovação da alteração do NDE do curso de Matemática Aplicada. A presidente fez a leitura do
e-mail encaminhado pela professora Cristiana Poffal, coordenadora do curso de Matemática Aplicada,
com a solicitação para a apreciação do Conselho da indicação da alteração dos membros do NDE do
referido curso. A seguir, abriu espaço para discussão, a conselheira Edite Taufer perguntou como é
organizada a composição para os NDE’s dos cursos de graduação. A conselheira Denise Martinez
informou que existe a deliberação 80/2016 e a Instrução Normativa 1/2016, que regulamentam os NDE’s
dos cursos. O conselheiro Mario Retamoso também argumentou sobre a maneira como a coordenação do
curso de Matemática Aplicada faz a indicação dos membros do NDE do referido curso. Após a discussão,
o ponto foi colocado em votação e a alteração do NDE da Matemática Aplicada foi aprovada por
unanimidade, ficando o NDE do referido curso composto pelos seguintes docentes: Cristiana Andrade
Poffal (Coordenadora), Mario Rocha Retamoso (Coordenador Adjunto), Bárbara Denicol do Amaral
Rodriguez, Adilson da Silva Nunes, Catia Maria Machado, Darci Luiz Savicki,  Igor Monteiro e Raquel
Nicolette. Quarto Ponto: Aprovação do ad referendum do Conselho do IMEF referente a mudança no
PPC do curso de Licenciatura em Física EaD, em relação a inclusão do Polo de São José do Norte. A
presidente fez a leitura do parecer da Câmara de Ensino sobre a alteração do PPC do referido curso e
abriu espaço para discussão, sem manifestações, o ad referendum foi aprovado por unanimidade. Quinto
Ponto: Aprovação do ad referendum do Conselho do IMEF da alteração curricular do curso de
Licenciatura em Ciências EaD que trata da adequação do número de vagas e da inclusão do polo de São
José do Norte na terceira reoferta do curso. A presidente fez a leitura do parecer da Câmara de Ensino
sobre a alteração curricular do referido curso e abriu espaço para discussão, sem manifestações, o ad
referendum foi aprovado por unanimidade. Sexto Ponto: Aprovação do edital de seleção para ingresso de
aluno especial no MNPEF-Polo21 01/2020. A presidente informou que não recebeu o parecer da Câmara
de Pesquisa, mas que o edital tem um cronograma e o período de inscrição é compreendido de primeiro
de fevereiro até o dia vinte e um de fevereiro de dois mil e vinte, sendo assim a discussão sobre esse
ponto tem urgência. Em seguida abriu espaço para discussão. Os conselheiros decidiram que a aprovação
deste ponto da pauta deverá ser realizada por ad referendum e este deverá ser homologado na próxima
reunião do Conselho do IMEF, após o parecer da Câmara de Pesquisa. Sétimo Ponto: Aprovação do
Memorando 17/2020 – IMEF - Inclusão dos professores Rene Baltazar, Karin Ritter Jelinek e Marilia
Nunes Dall'Asta no corpo docente do Curso de Especialização para Professores de Matemática EAD. A
presidente fez a leitura do Memorando supracitado e abriu espaço para discussão, sem mais
manifestações, a inclusão dos professores Rene Baltazar, Karin Ritter Jelinek e Marilia Nunes Dall'Asta
no corpo docente do Curso de Especialização para Professores de Matemática EAD foi aprovada por
unanimidade. Oitavo Ponto: Aprovação do Projeto de Extensão “Projeto Piloto de Telemetria Industrial
Portuária - Fase 1” do Prof. Fabricio Ferrari. A presidente informou que não recebeu o parecer da Câmara
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de Extensão. A conselheira Águeda perguntou sobre o motivo pelo qual os projetos não têm os pareceres
das respectivas câmaras e se foram enviados da secretaria para as câmaras. A presidente informou que o
referido projeto foi enviado no dia vinte e um de janeiro deste ano, mas não obteve resposta. A
conselheira Dinalva disse que muitos projetos envolvem recursos financeiros e que portanto é necessário
desburocratizar o máximo possível para que o projeto vá em frente, já que os trâmites administrativos
passam por vários setores da FURG.  A conselheira Viviane evidenciou a necessidade de mudança nas
normas de funcionamento das câmaras, tendo em vista a sua importância para as atividades do Conselho
do IMEF. A conselheira Raquel disse que é importante verificar no Regimento do IMEF sobre as
normativas das câmaras, além disso, comentou que é interessante analisar o que é funcional e alterar o
que não é, visto que o regimento do IMEF tem mais de 10 anos e precisa ser revisado. A conselheira
Raquel ainda acrescentou que todo o trâmite administrativo das câmaras deveria ser através do sistema da
FURG, evitando assim problemas de comunicação e falta de documentos enviados, além do sistema ter
um controle melhor dos trâmites. A presidente então abriu espaço para a votação da pauta e os
conselheiros decidiram que a aprovação deste ponto da pauta deverá ser realizada por ad referendum e
este deverá ser homologado na próxima reunião do Conselho do IMEF, após o parecer da Câmara de
Extensão. Nono Ponto: Aprovação da alteração na Câmara de Ensino do IMEF – Indicação da Profa.
Dra. Denise Maria Varella Martinez para compor a área da Matemática na Câmara de Ensino. A
presidente fez a leitura do e-mail da professora Fabíola, solicitando a sua retirada como representante da
área da Matemática, da Câmara de Ensino. Em seguida, a presidente sugere a nomeação da professora
Denise Martinez para assumir como representante da referida área na Câmara de Ensino. Em seguida
abriu espaço para discussão. A conselheira Raquel informou que, de acordo com o regimento, pode haver
até seis membros nas câmaras. A conselheira Denise sugeriu uma consulta aos professores da área da
Matemática para verificar se existem outros colegas interessados em assumir como representante da
referida área na Câmara de Ensino. A conselheira Cátia sugeriu que as eleições ocorram a partir da
próxima gestão, mantendo o procedimento como está por enquanto. A conselheira Raquel comentou que
as representações da área da Estatística nas câmaras também necessitam ser alteradas. Após ampla
discussão, foi decidido que a Direção deverá encaminhar e-mails para os grupos da Estatística e da
Matemática, solicitando as indicações dos referidos grupos, para a aprovação na próxima reunião do
Conselho. Décimo Ponto: Homologação da indicação da comissão eleitoral e do cronograma para
processo eleitoral da coordenação do curso de Especialização em Ensino de Ciências – Anos Finais do
Ensino Fundamental “Ciência é Dez”. A presidente apresentou indicação para a comissão eleitoral do
processo supracitado. A conselheira Daiane sugeriu que se aproveite a mesma comissão eleitoral e o
cronograma para o processo eleitoral para a coordenação da PROFMAT, tendo em vista de que o seu
mandato de coordenadora se encerra em dezoito de abril de dois mil e vinte. A seguir a presidente leu o
cronograma. Após a leitura, o ponto foi colocado em discussão e em seguida em votação. Os conselheiros
aprovaram por unanimidade a sugestão da conselheira Daiane e a indicação da comissão eleitoral para a
eleição das coordenações dos cursos de Especialização em Ensino de Ciências – Anos Finais do Ensino
Fundamental “Ciência é Dez” e PROFMAT, sendo esta comissão composta pelos seguintes membros:
Profa. Adriana Elisa Ladeira Pereira (Presidente), Profa. Fernanda Sauzem Wesendonk, Prof. Ricardo
Leite dos Santos, TAE Fabricio Pereira Batista e Acadêmico Leonardo Pavlak Suris. A seguir os
conselheiros também aprovaram por unanimidade o cronograma do processo eleitoral. Assuntos Gerais:
A presidente informou sobre os últimos andamentos das obras do IMEF. Informou também sobre a
nomeação do professor Gustavo Martinez Souza como novo professor da área da Estatística na vaga de
aposentadoria do Prof. Kinas. Além disso, comentou sobre a abertura da Feira do Livro da FURG. Nada
mais havendo a tratar, às onze horas a presidente encerrou a reunião, da qual 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, Alisson dos Santos Pereira, Assistente em Administração, que
secretariei a reunião.
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