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Ata n.º 4/2020

Dos vinte e sete dias do mês de abril aos vinte e nove dias do mês de abril 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, Charles dos Santos Guidotti, Cristian Giovanny Bernal, Cristiana Andrade Poffal, Daniel da
Silva Silveira, Débora Spenassato, Denise Maria Varela Martinez, 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, Karin Ritter Jelinek, Luiz
Fernando Mackedanz, Otavio Socolowski Junior, Pedro Ricardo del Santoro, Rodrigo Barbosa Soares,
Suzi Samá Pinto, Wiliam Correa Marques; o técnico Rafael Pinto Granada e como convidada a docente
Daiane Freitas. O formulário apresentou os seguintes pontos, na ordem que segue e de acordo com
documentação previamente encaminhada aos conselheiros: Preliminar- Homologação da indicação do
grupo da Matemática da docente Daiane Freitas para vaga de representante da Matemática no Conselho
do IMEF. Os seguintes comentários ao ponto foram registrados no formulário disponibilizado: Denise
Martinez: A Daiane vai representar muito bem a área da Matemática no Conselho do IMEF. Catia
Machado: Com certeza será uma boa representante. Fabiana De Cezaro: Aprovo, é candidata única e não
há necessidade de realizar eleição. Grasiela Martini: Todos os colegas da Matemática foram consultados
via e-mail sobre o interesse em participar do conselho e somente a professora Daiane mostrou interesse.
Dessa forma, não foi preciso de votação e concordo com sua indicação. Adriana Elisa Ladeira Pereira: A
colega Daiane foi a única candidata da Matemática para representar a área no Conselho do IMEF,
portanto não há a necessidade de eleição. Wiliam Correa Marques: Acompanho a indicação que foi
realizada pelo e-mail no dia 23 de abril. Considerando a maioria de votos aprovando homologação da
indicação neste ponto preliminar, contando com 96,2% de aprovação, a professora Daiane Freitas fica
considerada a partir da votação deste formulário como conselheira do IMEF, representante do grupo da
Matemática, com direito ao voto no formulário encaminhado para esta reunião. Ponto 1. Homologação
do memorando de ad referendum número 47/2020- referente a aprovação do projeto de extensão
intitulado "XII Mostra de Ciências e do Conhecimento de Santo Antônio da Patrulha"sob a coordenação
do docente Charles Guidotti. Os seguintes comentários ao ponto foram registrados no formulário
disponibilizado: Denise Martinez: Aprovado, porém, considerando o atual cenário, como será a forma de
execução do projeto? Sugiro avaliar; Cristian Giovanny Bernal: Iniciativa interessante; Adriana Elisa
Ladeira Pereira: A Mostra de Ciências e do Conhecimento de Santo Antônio da Patrulha ocorre desde o
ano de 2009, é um movimento anual, de incentivo aos estudantes da Educação Básica para a atividade
científica, cultural e tecnológica. Neste projeto são desenvolvidas inúmeras atividades, durante o ano, tais
como: palestras, oficinas, minicursos e visitas técnicas para professores, gestores e estudantes da
Educação Básica. Sendo assim, mesmo em tempos de quarentena devido à pandemia do Coronavírus,
existe a possibilidade da realização de muitas atividades à distância, através das tecnologias digitais.
Considerando a unanimidade de votos aprovando a homologação, o Ad referendum foi aprovado. Ponto
2: Homologação do memorando de ad referendum número 48/2020 referente a aprovação do projeto de
extensão intitulado "Compartilhando o Universo", sob a coordenação do docente Cristian Giovani Bernal.
Os seguintes comentários ao ponto foram registrados no formulário disponibilizado: Rafael Pinto
Granada: Eu Aprovo. Acho excelente um projeto para divulgar os avanços da Astronomia; Catia Maria
dos Santos Machado: Achei um projeto bem interessante na medida em que pretende divulgar os avanços
da Astronomia de um modo mais informal. Adriana Elisa Ladeira Pereira: Projeto muito interessante e
considero de extrema importância para a divulgação dos avanços da Astronomia de um modo
descomplicado e pedagógico; João Thiago de Santana Amaral: No parecer é feita a observação de que
não há data de término. Significa que o projeto é contínuo? Se esse for o caso, voto pela aprovação sem
qualquer restrição. Se houver uma data de término, voto pela aprovação condicionada à inclusão da data
de término. Considerando a unanimidade de votos aprovando homologação, o Ad referendum foi
aprovado. Ponto 3: Homologação do memorando de ad referendum número 49/2020 referente a
aprovação do projeto de extensão intitulado "I Curso Online de formação de professores sobre Feiras e
Mostras Científicas", sob a coordenação do docente Charles Guidotti. Os seguintes comentários ao ponto
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foram registrados no formulário disponibilizado: Cristian Giovanny Bernal: Muito pertinente nestes
momentos.; Adriana Elisa Ladeira Pereira: Considero este projeto muito importante e enfatizo que um
dos seus objetivos é incentivar o desenvolvimento de Feiras de Ciências e do Conhecimento nas escolas,
o que colabora com as ações do projeto da XII Mostra de Ciências e do Conhecimento de SAP.
Considerando a unanimidade de votos aprovando homologação, o Ad referendum foi aprovado. Ponto 4:
Homologação do memorando de ad referendum número 50/2020 referente a aprovação do projeto de
extensão intitulado "IV Feira das Ciências: Integrando Saberes no Cordão Litorâneo", sob a coordenação
da docente Rafaele Araújo. Os seguintes comentários ao ponto foram registrados no formulário
disponibilizado: Denise Maria Varela Martinez: Aprovado, mas também surge a dúvida na forma de
execução, considerando o atual cenário; Catia Maria dos Santos Machado: Feira de Ciências é um projeto
sempre bem vindo e deve ser incentivado; Rafael Pinto Granada: Considero importante a promover o
incentivo da alfabetização científica na Educação Básica; Adriana Elisa Ladeira Pereira: O projeto é
muito importante, pois visa promover o incentivo da alfabetização científica e da interdisciplinaridade na
Educação Básica, através da promoção de Feiras de Ciências nas escolas, entretanto o Parecer 9/2020 da
Câmara de Extensão está com o relatório repetido e o voto da Câmara também está repetido no parecer,
sendo que a segunda escrita do voto se refere ao projeto "I Curso Online de formação de professores
sobre Feiras e Mostras Científicas" sob a coordenação do Prof. Dr. Charles dos Santos Guidotti. Sendo
assim, o Parecer 9/2020 da Câmara de Extensão deve ser reorganizado. Suzi Samá Pinto: Os itens do
parecer estão duplicados (itens 1, 2 e 3). Considerando a maioria de votos aprovando homologação, o Ad
referendum foi aprovado contando com 96,2% de aprovação e com a indicação de organizar o parecer da
Câmara de Extensão. Ponto 5: Homologação do memorando de ad referendum número 51/2020 referente
a aprovação do Relatório de afastamento do servidor Tiago Asmus, relatório 04, referente ao 2º semestre
de 2019. Os seguintes comentários ao ponto foram registrados no formulário disponibilizado: Catia Maria
dos Santos Machado: Com certeza com toda aprovação, o Tiago é muito responsável; Grasiela Martini:
Pelo relatório, o colega está tendo êxito com sua pesquisa; Adriana Elisa Ladeira Pereira: Aprovo o
relatório de afastamento do Prof. Tiago Asmus e conforme as informações do relatório, saliento que o
colega está muito comprometido e com bastante produção no seu curso de doutorado; Edite Taufer:
Conforme o relator, seu parecer é de que o doutorado transcorre dentro do esperado. Considerando a
maioria de votos aprovando homologação, o Ad referendum foi aprovado contando com 96,2% de
aprovação. Ponto 6: Homologação do memorando de ad referendum número 53/2020 referente a
aprovação do projeto de ensino intitulado "Astrofísica online", sob a coordenação do docente Cristian
Bernal. Os seguintes comentários ao ponto foram registrados no formulário disponibilizado: Catia Maria
dos Santos Machado: Acredito ser uma boa iniciativa; Adriana Elisa Ladeira Pereira: Este projeto tem
grande relevância para o ensino de Física e Astrofísica, pois busca propor uma metodologia prática e
atrativa para o ensino nos cursos de Física, Engenharias, e com aplicabilidade no Ensino Médio.; Luiz
Fernando Mackedanz: Sugiro que o projeto seja pensado para inserir a colaboração de professores da área
de Ensino de Física, apenas para o contraponto da área. Considerando a unanimidade de votos aprovando
homologação, o Ad referendum foi aprovado. Ponto 7. Homologação do memorando de ad referendum
número 54/2020 referente a solicitação de Reformulação do curso de Ciências Biológicas Bacharelado.
Os seguintes comentários ao ponto foram registrados no formulário disponibilizado: Grasiela Martini:
Acho interessante a proposta de semestralização das disciplinas quando os cursos conseguem obter uma
unificação com as disciplinas já existentes nos departamentos, pois assim apesar da disciplina semestral
ser oferecida só anualmente, o aluno que reprovar pode ter a oportunidade de fazê-la em outro curso
quando há vagas. Mas esse não é o caso, da disciplina de Introdução a Matemática. Porém, essa troca é
válida uma vez que na disciplina antiga os 3 créditos nunca eram aproveitados quando são postos em
sequência; Débora Spenassato: Ressaltamos que deve ficar claro em ata que os docentes da Estatística
aprovaram as alterações nos pré-requisitos e equivalências das disciplinas de "Probabilidade" e
"Estatística" que já vinham sendo ofertadas ao curso. OBS: A profa Flávia pediu que eu destacasse isso,
pois antigamente já houve problema devido a fatos semelhantes. Na solicitação do ICB, só estavam
pedindo a manutenção das disciplinas; Suzi Samá Pinto: A área da Estatística solicita que as observações
do parecer da Câmara de Ensino constem em ATA para que as observações sejam efetivamente
consideradas na reforma curricular. Por experiências anteriores, constatamos o desconhecimento por parte
dos coordenadores de curso sobre os detalhes do parecer da Câmara de Ensino. João Thiago de Santana
Amaral: Completamente de acordo com as observações feitas pela câmara, em particular sobre a
utilização da disciplina Introdução à Física já existente. Voto pela aprovação com essa condição de
utilização da referida disciplina. Adriana Elisa Ladeira Pereira: Concordo com o parecer e a
recomendação da Câmara de Ensino. Saliento que a proposta de passar o curso do regime anual seriado
para semestral com matrícula por disciplina, facilita a mobilidade acadêmica. Luiz Fernando Mackedanz:
Particularmente, eu vejo que o Bacharelado em Ciências Biológicas deveria ter um maior
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aprofundamento em Matemática e Física, com pelo menos Cálculo e Física Básica. Catia Maria dos
Santos Machado: Acho ótimo passar para semestral. Bacharelado tem que ter disciplinas de Matemática,
Estatística e Física. Edite Taufer: Aprovo levando em consideração as ressalvas dos relatores que são
pertinentes e as reitero. Otávio Socolowski Junior: Aprovo, seguindo as recomendações da Câmara de
Ensino. Considerando a maioria de votos aprovando homologação, o Ad referendum foi aprovado
contando com 92,3% de aprovação, considerando as recomendações do Parecer 13/2020 da Câmara de
Ensino do IMEF. Ponto 8: Homologação do memorando de ad referendum número 56/2020 referente a
aprovação do relatório do projeto de extensão "DIÁLOGOS, MEMÓRIAS E POSSIBILIDADES:
Reflexões sobre o processo formativo dos professores de Matemática que atuam na EJA", sob a
coordenação da docente Celiane Machado: Os seguintes comentários ao ponto foram registrados no
formulário disponibilizado: Catia Maria dos Santos Machado: projetos que envolvam formação de
professores, para o ensino de jovens e adultos, sempre será importante. Considerando a unanimidade de
votos aprovando homologação, o Ad referendum foi aprovado. Ponto 9: Homologação do memorando de
ad referendum número 57/2020, referente a aprovação do projeto de monitoria Projeto de Apoio
Pedagógico Virtual no Ensino de Cálculo, docente Daniel da Silva Silveira. Os seguintes comentários ao
ponto foram registrados no formulário disponibilizado: Edite Taufer: O projeto deixou "vago" quanto aos
softwares que serão utilizados, sendo que o uso da plataforma Moodle é o ambiente de trabalho, Mconf
seria interessante também! A proposta é válida, certamente será um belo trabalho. Adriana Elisa Ladeira
Pereira: Considero fundamentais os projetos de ensino da área de Cálculo, pois os índices de retenção e
evasão são muito altos nestas disciplinas. Rafael Pinto Granada: Eu aprovo pois considero importante um
projeto de apoio ao ensino de Cálculo. Catia Maria dos Santos Machado: Monitoria em Cálculo sempre
será muito bem vinda. Considerando a maioria de votos aprovando homologação, o Ad referendum foi
aprovado contando com 96,2% de aprovação. Ponto 10: Homologação do memorando de ad referendum
número 62/2020 referente a aprovação projeto de pesquisa “Investigação sobre a prática docente na
Universidade e na Escola” sob responsabilidade da Prof.ª Elaine Pereira. Os seguintes comentários ao
ponto foram registrados no formulário disponibilizado: Edite Taufer: Entre os objetivos existe a
discussão/reflexão sobre práticas docentes na formação de professores, neste momento de
isolamento/afastamento social não é justificado o meio pelo qual estão fazendo levantamento de dados
junto aos docentes pelas suas práticas... O projeto é memorável, mas me abstenho de voto pela falta de
informação. Adriana Elisa Ladeira Pereira: Saliento a importância deste projeto em relação aos espaços
de formação docente , bem como de parcerias com as Secretarias Municipais de Educação e Cultura dos
municípios de Rio Grande e São José do Norte. Rafael Pinto Granada: Considero importante a
investigação da prática docente. Considerando a maioria de votos aprovando homologação, o Ad
referendum foi aprovado contando com 96,2% de aprovação. Ponto 11: Aprovação dos Editais em
português e inglês para seleção de bolsista PNPD do PPG Física. Os seguintes comentários ao ponto
foram registrados no formulário disponibilizado: Edite Taufer: Sei da importância junto ao instituto de
alunos de Pós-Doutorado... Faço votos que os professores proponentes, por conseguinte a FURG, tenham
êxito com inscritos. Cristian Giovanny Bernal: As datas de inscrição devem ser modificadas: 08 de abril
de 2020 a 30 de abril de 2020. Não daria tempo para inscrições de candidatos. Julian M Sejje Suarez: As
datas apresentadas nos editais são antigas. A data de divulgação é 08/04 e a data de inscrições está
terminando, esta certo isso? Denise Maria Varela Martinez: Aprovado sem ressalvas. Excelente para o
fortalecimento do pós-graduação em Física. Rafael Pinto Granada: Considero relevante a inserção de
pesquisadores em estágio pós-doutoral no IMEF. Considerando a maioria de votos aprovando
homologação, o Ad referendum foi aprovado contando com 92,3% de aprovação. Ponto 12.
Homologação do memorando de ad referendum número 63/2020 referente a aprovação do projeto de
Ensino intitulado “Acompanhamento de estudos extracurriculares em Cálculo”, sob a coordenação da
docente Celiane Machado. Os seguintes comentários ao ponto foram registrados no formulário
disponibilizado: Edite Taufer: O projeto é memorável, mas nos objetivos e nem metodologia especificam
este momento de isolamento/distanciamento social, bem como não menciona meios digitais de trabalho.
Por falta de informação me abstenho de voto. Adriana Elisa Ladeira Pereira: Considero fundamentais os
projetos de ensino da área de Cálculo, pois os índices de retenção e evasão são muito altos nestas
disciplinas. Catia Maria dos Santos Machado: Projetos que minimizam a evasão, repetência e desistência
na disciplina de Cálculo são bem vindos. Considerando a maioria de votos aprovando homologação, o Ad
referendum foi aprovado contando com 96,2% de aprovação. Ponto 13: Aprovação do relatório final do
projeto de extensão intitulado “(CO)EDUCAR: formação de professores com enfoque na construção de
uma educação antirracista a partir da produção de material pedagógico”, sob a coordenação da docente
Berenice Vaniel. O seguinte comentário ao ponto foi registrado no formulário disponibilizado: Adriana
Elisa Ladeira Pereira: Considero muito importante todos os projetos de formação de professores.
Considerando a maioria de votos aprovando o relatório, o mesmo foi aprovado contando com 96,2% de
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aprovação. Ponto 14: Aprovação do relatório do projeto de extensão intitulado ““Experimenta Física”:
Práticas Experimentais e Contextualizadas de Eletromagnetismo para estudantes do Ensino Médio”, sob a
coordenação da técnica Daiane Pirez. Os seguintes comentários ao ponto foram registrados no formulário
disponibilizado: Luiz Fernando Mackedanz: Excelente a iniciativa da técnica, e licenciada em Física, de
atuar junto à formação de professores. Minha sugestão é fomentar novas atividades deste tipo junto ao
corpo técnico. Rafael Pinto Granada: Aprovado. Acho interessante que os técnicos se envolvam em
projetos de extensão. Considerando a unanimidade de votos aprovando o relatório, o mesmo foi
aprovado. Ponto 15: Aprovação do Projeto de Pesquisa intitulado “No Caminho das tartarugas -
Programa de monitoramento por longo prazo de áreas de alimentação de tartaruga-verde Cheloniamydas
no Atlântico Sul Ocidental, sob a coordenação do docente Gustavo Martinez Souza. Os seguintes
comentários ao ponto foram registrados no formulário disponibilizado: Edite Taufer: O projeto teve início
em 17/03/2020 e não consta o que está sendo feito neste momento de isolamento/distanciamento social...
Como o mesmo não tem data final e é um projeto de pesquisa do colega docente, voto com o parecer do
relator Professor Juliano. João Thiago de Santana Amaral: Voto pela aprovação do projeto, seguindo a
sugestão da câmara de um relatório a cada dois anos, para melhor acompanhamento. Catia Maria dos
Santos Machado: Um projeto bem interessante. Considerando a unanimidade de votos aprovando o
projeto, o mesmo foi aprovado. Ponto 16. Aprovação do Projeto de extensão intitulado “(CO)EDUCAR
EM REDES DE CONVERSAÇÕES, sob a coordenação da docente Berenice Vaniel. Os seguintes
comentários ao ponto foram registrados no formulário disponibilizado: Edite Taufer: Meu voto é de
abstenção pois há falta de informações, de como é feita tal rede de conversação? Existe algum meio
digital, carta, meio verbal... qual a forma? Neste momento de isolamento/distanciamento social o que está
acontecendo, sendo que o projeto teve início em 20/04/2020. Adriana Elisa Ladeira Pereira: Concordo
com o parecer da Câmara de Extensão e saliento que é muito importante o incentivo aos projetos que tem
por objetivo promover a formação de professores. Considerando a maioria de votos aprovando o projeto,
o mesmo foi aprovado contando com 92,3% de aprovação. Ponto 17: Aprovação de indicação de membro
titular para o CONSUN, em substituição a docente Fabíola Sperotto. Os seguintes comentários ao ponto
foram registrados no formulário disponibilizado: Edite Taufer: A Profª Daiane Freitas consta que foi
indicada pelo grupo da Matemática como representante desta área no Conselho do IMEF, ítem primeiro
DESTE formulário... Entendo que seu nome não deveria estar NESTE MESMO formulário sendo que ela
não é efetiva membro do conselho do IMEF Denise Maria Varela Martinez: Justifico o meu voto na
professora Edite considerando que a mesma já é membro suplente e pode passar à titular. Meu segundo
voto seria na profª Daiane para suplente. Fabiana Travessini De Cezaro: Acho que quando a atual
representante sai, quem assume imediatamente é a suplente. E a eleição deveria ser para a nova suplente.
Wiliam Correa Marques: Voto pela indicação da Professora Edite Taufer, que já é atualmente a
representante suplente; Adriana Elisa Ladeira Pereira: Voto na Profa. Edite Taufer pois já estava na
representação suplente do IMEF no CONSUN. Rodrigo Barbosa Soares: O IMEF estará muito bem
representado junto ao CONSUN na pessoa da Profa. Daiane. Rafael Pinto Granada: Eu votei na Profª
Edite Taufer porque ela já é representante suplente no CONSUN. Grasiela Martini: Acho válido um
membro suplente ser titular. Os seguintes votos foram registrados: 13 (treze) votos, Profª Edite Taufer
(atualmente é representante suplente no CONSUN); 7 (sete) votos Profª Daiane Freitas (indicada pelo
grupo da Matemática como representante desta área no Conselho do IMEF); 3 (três) votos Prof. Cristian
Giovanny Bernal, 2 (dois) votos Prof. Pedro Del Santoro e 1 (uma) abstenção. Desta forma, a nova titular
representante do IMEF no CONSUN é a docente Edite Taufer, restando a segunda maior votação como
representante suplente, a docente Daiane Freitas. Ponto 18. Homologação do memorando de ad
referendum número 52/2020 referente a aprovação dos projetos de Monitoria ali descritos. Considerando
a unanimidade de votos aprovando o ad referendum, os projetos de monitoria descritos no Memorando
52/2020 tiveram sua aprovação homologada. Assuntos Gerais: Os seguintes comentários foram
registrados neste tópico presente no formulário da reunião: Adriana Elisa Ladeira Pereira. O Comentário
do ponto 18 não estava disponível, entretanto em relação a este ponto considero que os projetos de
monitoria são sempre muito importantes, pois o objetivo principal destes projetos é a busca da redução
dos índices de retenção e evasão nas disciplinas. Em relação aos assuntos gerais, gostaria que ficasse
registrado em ata que o IMEF organizou um formulário Google para o registro de todas as atividades que
estão sendo desenvolvidas pelos servidores no período da quarentena devido ao Coronavírus. Além disso,
o IMEF disponibilizou na sua página o Espaço COVID-19, com o objetivo de divulgar as pesquisas, os
projetos e as ações do IMEF para minimizar a propagação do Coronavírus (COVID-19). Também é
importante registrar em ata que a Reitoria realizou com os Diretores das Unidades Acadêmicas e com os
Diretores dos campi SAP, SLS e SVP duas reuniões para tratar do Plano de Contingência da FURG e das
Orientações do Comitê de Monitoramento do COVID-19, sendo que a Direção do IMEF relatou por e-
mail todos os encaminhamentos e assuntos tratados nestas reuniões. A Direção comentou que as
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atividades presenciais na FURG estão suspensas por tempo indeterminado com avaliações quinzenais do
Comitê de Monitoramento do COVID-19 em relação a situação da pandemia. Também salientou aos
professores que seguem com as atividades das suas disciplinas através de tecnologias à distância, devem
seguir a orientação de que os alunos não podem ser avaliados e nem cobrados neste período. Comentou
que uma grande preocupação do IMEF são as turmas numerosas que a nossa Unidade Acadêmica possui
em várias disciplinas e que teremos a tarefa de organizar uma forma de dividir estas turmas para respeitar
o distanciamento social no retorno às atividades presenciais. Informou que no mês de maio, agendará
reuniões por webconferência com os membros da Câmara de Ensino, com a CIAP e com os
coordenadores dos cursos do IMEF, para organizar uma proposta de planejamento estratégico para o
retorno das atividades presenciais e que depois esta proposta será apresentada e discutida com os
professores do IMEF. Ainda nos assuntos gerais, gostaria de informar que os coordenadores dos cursos de
graduação apresentarão para a CIAP os retornos da Avaliação do Docente pelo Discente (ADD) e os
Relatórios Gerenciais dos cursos de graduação, através de um seminário que será realizado por
webconferência e que está previsto para o dia 21/05/2020. Grasiela Martini: Os pontos 13 e 16 teriam que
estar trocados, pois primeiro precisamos aprovar o projeto e depois o relatório final do mesmo. Além
disso, nos comentários do Ponto 18 aparece novamente a opção para votar. Mas acredito que essas
observações não sejam tão relevantes. Gostaria de aproveitar e manifestar minha enorme preocupação
quanto ao planejamento do retorno das atividades presenciais, principalmente das aulas. Preparei material
para minhas turmas presenciais e não obtive nenhum retorno por parte dos alunos. Enviei novamente e-
mail para as turmas questionando sobre se estavam conseguindo realizar as atividades, se estava tudo
bem, e somente 1 estudante por turma deu sinal de vida. Aí me questiono, estão desmotivados? Não
possuem acesso a internet e condições de realizar atividades EAD? Como devo continuar procedendo?
Mais da metade dos alunos nem se inscreveu nas disciplinas do moodle, por quê? Como foi muito brusco
a suspensão das aulas não temos nem ideia de qual é a realidade das nossas turmas. Logo, será um
enorme desafio planejar esse retorno. No mais, espero que todos estejam bem e se cuidando. Com a união
de todos vamos superar e aprender muito com toda essa situação. Abraço (virtual) à todos. Edite Taufer:
Os projetos de monitoria aprovados por ad referendum conforme memorando 52/2020 vale constar que
pelo momento de isolamento/distanciamento social onde a FURG suspendeu suas atividades presenciais
quase no total, devido à Pandemia pelo COVID19, o edital FOI SUSPENSO. Então meu voto é favorável
aos projetos de monitoria, pois terão suas datas efetivamente postergadas conforme as atividades de nossa
universidade, bem como com adaptações referentes ao momento vivenciado. Luiz Fernando Mackedanz:
Apenas gostaria de relatar que, a partir da nova Resolução 02/19 do MEC, quanto à formação de
professores, os cursos de licenciatura devem passar por reformulações um pouco mais abrangentes do que
as últimas, sobretudo pela forma como o documento distribui os conteúdos curriculares. Já peço o auxílio
e entendimento de todos, para podermos nos adequar ao documento, em um prazo de dois anos. Denise
Maria Varela Martinez: Agradeço o cuidado que a direção está tendo com todos os servidores do IMEF,
nos dando retorno de todas as reuniões e mensagens de incentivo. Nada mais havendo a tratar, com as
respostas obtidas 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 transcrevi os resultados.
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