
1 / 3

 

Ata n.º 2/2020

Aos dezenove dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte, às 10h, reuniu-se ordinariamente o
Conselho do Instituto de Matemática, Estatística e Física - IMEF, no auditório do IMEF, sob a presidência
da Professora Adriana Elisa Ladeira Pereira e com a presença dos seguintes membros: Os docentes
Celiane Machado, Cinthya Maria Schneider Meneghetti, Cristian Bernal, Cristiana Andrade Poffal, Eliane
Cappelletto, Daniel da Silva Silveira, Eneilson Fontes, Everaldo Arashiro, Fabiana Travessini, Fabíola
Sperotto, João Thiago Amaral, Julian Suarez, Juliano Marangoni, Viviane Mattos, o técnico Fabrício
Batista e por web conferência a docente Karin Jelinek. A presidente iniciou a reunião e passou a leitura
dos itens da pauta na ordem que segue: Primeiro Ponto: Homologação do ad referendum efetivado
através do Memorando 19/2020 - IMEF, referente a aprovação do Projeto de Extensão intitulado “Projeto
Piloto de Telemetria Industrial Portuária - Fase 1”, sob a coordenação do docente Fabrício Ferrari. A
presidente fez a leitura do parecer 03/2020 da Câmara de Extensão e abriu espaço para manifestações,
sem manifestações, o ponto foi colocado em votação e o ad referendum foi homologado por unanimidade.
Segundo Ponto: Aprovação da nominata do NDE do Curso de Física Bacharelado. A presidente fez a
leitura do e-mail encaminhado pelo coordenador do curso de Física Bacharelado, o docente João Thiago
de Santana Amaral, informando a nominata atualizada do NDE e abriu espaço para manifestações. Sem
manifestações, a seguinte nominata do NDE do curso de Física Bacharelado foi aprovada por
unanimidade: João Thiago de Santana Amaral (coordenador), Juan Segundo Valverde Salvador
(coordenador adjunto), Aline Guerra Dytz, Fabrício Ferrari, Otávio Socolowski Júnior, Matheus Jatkoske
Lazo, Evamberto Garcia de Goes. Terceiro Ponto: Aprovação das normas de TCC do curso de Física
Licenciatura. A presidente fez a leitura do parecer 05/2020 da Câmara de Ensino e abriu espaço para
manifestações. A conselheira Cristiana Poffal disse que foi a relatora do parecer e que fez uma
observação referente às normas para o coordenador do curso, o docente Luiz Fernando Mackedanz, sobre
o Título 6. Prazos, item 3, que diz o seguinte: “O professor orientador tem até o último dia do período
letivo para encerrar a disciplina ”. A conselheira Cristiana Poffal sugeriu para o coordenador do curso que
este item deveria ser alterado, pois de acordo com o documento das normas, o orientador deveria inserir a
nota do seu aluno orientando no sistema da FURG até o último dia do período letivo e o encerramento da
disciplina estaria a cargo do coordenador do curso. A sugestão da conselheira Cristiana Poffal aceita pelo
coordenador do curso. A conselheira Eliane Cappelletto se manifestou explicando o motivo pelo qual a
coordenação do curso optou em colocar o texto contido no item 3. Sem mais manifestações, o ponto com
a sugestão de alteração foi colocado em votação e aprovado por unanimidade.  Assim, o Título 6. Prazos,
item 3, passou a ser escrito da seguinte forma: “O professor orientador tem até o último dia do período
letivo para inserir a nota do aluno no sistema da FURG, ficando o encerramento da disciplina sob a
responsabilidade do coordenador”. Quarto Ponto: Homologação do ad referendum referente ao edital de
seleção para ingresso de aluno especial no MNPEF-Polo21 01/2020. A presidente fez a leitura do
Memorando e do parecer 04/2020 da Câmara de Pesquisa, em seguida abriu espaço para manifestações.
Sem manifestações, o ponto foi colocado em votação, sendo o ad referendum homologado por
unanimidade. Quinto e Sexto Pontos: Homologação do resultado para a consulta para coordenação do
curso de pós-graduação, Ciência é Dez e Homologação do resultado para a coordenação do curso de
Mestrado PROFMAT. A presidente solicitou aos presentes para que a apreciação os pontos 5 e 6 fosse
realizada em conjunto, tendo em vista que o processo eleitoral foi de forma concomitante no site:
www.consultas.furg.br, o que foi aprovado pelos presentes. A presidente fez a leitura dos documentos dos
processos eleitorais e abriu espaço para manifestações. A conselheira Fabiana Travessini destacou que o
mandato para a coordenação do PROFMAT será a partir do mês de abril de 2020 e que nesta ocasião
necessitará da indicação de um novo representante da área da Matemática para o Conselho do IMEF, pois
a professora Fabíola Sperotto, que atualmente é representante da área da Matemática neste Conselho, terá
voto pela coordenação do PROFMAT como coordenadora adjunta, e portanto deverá sair da
representação pela área da Matemática. Sem mais manifestações, os pontos foram colocados em votação
e os resultados das eleições foram homologados por unanimidade da seguinte forma: Especialização em
Ensino de Ciências- Anos Finais do Ensino Fundamental “Ciência é Dez”- Coordenadora: Profª Drª
Suzi Samá Pinto e Coordenadora adjunta: Profª Drª Berenice Vahl Vaniel. Mestrado Profissional em
Matemática em Rede Nacional (PROFMAT): Coordenadora: Profª Drª Fabiana Travessini de Cezaro e
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Coordenadora adjunta: Profª Dª Fabíola Aiub Sperotto. Sétimo Ponto: Homologação da indicação para
renovação dos membros das Câmaras. A presidente fez a leitura do e-mail encaminhado aos docentes das
áreas da Matemática, solicitando que informassem sobre o interesse em participar das Câmara de Ensino,
visto que a professora Fabíola Sperotto solicitou a sua saída da referida Câmara. Disse que obteve uma
única interessada na área da Matemática, a docente Denise Martinez para a vaga da docente Fabíola
Sperotto. Além disso, a presidente fez a leitura do e-mail encaminhado pelos docentes da área da
Estatística, com as seguintes indicações: o docente Alessandro Kahmanne e a docente Flávia Kneip para
representar a área da Estatística na Câmara de Ensino, o docente Gustavo Martinez para representar a
referida área na Câmara de Extensão, substituindo a docente Débora Spenassato e mantendo a indicação
do docente Juliano Marangoni na Câmara de Pesquisa. A presidente comentou que somente a professora
Denise Martinez se interessou em representar a área da Matemática na Câmara de Ensino, portanto não há
a necessidade de eleições. Sem manifestações, a presidente indicou os nomes que manifestaram interesse
em votação e foram aprovados por unanimidade. A presidente solicitou a inclusão de 2 (dois) pontos na
pauta, o que foi aprovado pelos presentes: “Substituição de membro da área da estatística no conselho do
IMEF, em razão do afastamento da docente Viviane Leite para pós-doutorado”: A presidente informou
que o grupo da Estatística indicou a docente Débora Spenassato para representação da referida área no
Conselho do IMEF e a docente Flávia Kneip como suplente e abriu espaço para manifestações. Sem
manifestações, a indicação foi aprovada por unanimidade. “Indicação para a coordenação da Residência
Pedagógica”.   A presidente informou aos presentes que a aprovação do ponto possui urgência devido ao
prazo exíguo do Edital, fez a leitura do e-mail encaminhado pelo coordenador do curso de Física
Licenciatura, solicitando a aprovação de sua indicação para participar da Residência Pedagógica junto ao
sub-projeto interdisciplinar das Ciências da Natureza (Biologia, Física e Química) e abriu espaço para
manifestações. A conselheira Elaine Cappelletto fez uma retrospectiva do assunto, mencionando a
experiência como edital anterior e enfatizou a importância da participação dos docentes em projetos para
o Edital, visando o benefício dos alunos, tendo em vista o atual cenário orçamentário e a possibilidade de
disponibilidade de bolsas previstas no Edital. A presidente também enfatizou a importância a urgência da
aprovação e a relevância da área da Matemática em participar também do edital. A conselheira Karin
Jelinek trouxe informações sobre o grupo que está sendo formado com a áreas das Ciências Exatas e da
Educação no Campo, aproveitando a oportunidade para solicitar a aprovação do representante do IMEF
neste sub-projeto, o docente Lucas Ogliari. Os conselheiros de forma geral discutiram muito o assunto,
sobre questões como prazos, professores interessados, quantidade de alunos para o projeto, entre outros.
Sem mais manifestações. Colocadas as indicações em votação, os conselheiros aprovaram por
unanimidade a indicação do docente Luiz Fernando Mackedanz para participar da Residência Pedagógica
para o sub-projeto interdisciplinar que inclui a área da Física e aprovaram a indicação do docente Lucas
Ogliari para o sub-projeto que inclui a área das Ciências Exatas e Educação no Campo. Assuntos Gerais:
A presidente informou sobre o livro de comemoração aos 50 anos da FURG e o Relicário Fotográfico,
disse que como participante do lançamento do livro ganhou um exemplar e que este estará à disposição
para os interessados na sala da Direção. A presidente também relatou o assunto da reunião com os
diretores realizada na Reitoria, disse que foi falado sobre a questão orçamentária da FURG e sobre os
desafios que virão neste ano para compatibilizar o orçamento com as demandas, entre elas, nomeações,
progressões e folha de pagamento de forma geral. A presidente informou aos presentes sobre a publicação
do Edital para professor substituto da Escola de Engenharia, para a vaga de substituto do docente Antonio
Luis Schifino Valente, Diretor do Campus de Santo Antônio da Patrulha, Edital 01 de 2020. Disse que o
concurso visa buscar profissional para as disciplinas ministradas pelo docente, entre elas, disciplinas da
Matemática, com o objetivo de auxiliar o IMEF nas demandas de re-ofertas das disciplinas da referida
área. Destacou que em razão disso, a banca examinadora do concurso conta com a participação de três
professores do IMEF de SAP, o docente Leandro Bellicanta, como titular e os docentes Rafael Cavalheiro
e Hugo Rodriguez, como suplentes. Informou que foram publicados os pontos do concurso sem a ciência
do docente do IMEF que compõe a banca e que os pontos escolhidos não contemplam todas as disciplinas
do IMEF que constam no edital, portanto este concurso não habilitará um professor para ministrar as
disciplinas da área Matemática do IMEF. Enfatizou que o IMEF não possui ingerência no Concurso da
Escola de Engenharia, mas disse que poderão surgir problemas futuramente na distribuição de disciplinas
do IMEF e abriu espaço para manifestações. A conselheira Cíntia Meneghetti destacou que a prova
didática prevista no Edital possui problemas técnicos, por ser sorteado apenas um ponto para todos os
candidatos e por ser dividida em mais de um dia, o que na prática oferece vantagem para os candidatos
que forem selecionados para fazer a prova posteriormente. Os conselheiros discutiram muito o assunto, de
forma geral discordaram dos pontos e da forma de aplicação da prova didática. Por fim, sugeriram que a
Direção do IMEF encaminhasse o posicionamento do Conselho ao docente do IMEF presente na banca
do concurso e aos demais docentes da área da Matemática de SAP. A conselheira Karin Jelinek informou
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que conversou com o docente Charles Guidotti, que está envolvido com a Residência Pedagógica sobre o
sub-projeto composto pelo curso de Ciências Exatas e Educação no Campo e este disse que se o grupo da
Matemática tiver interesse em se unir a este sub-projeto, que ainda é possível. Nada mais havendo a tratar,
às 11h e 20 min 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, Patrícia Ciciliano Beck Rodrigues, Assistente em Administração, que secretariei a
reunião.

 
 

Patrícia Ciciliano Beck Rodrigues
Secretária Geral

 
 

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