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Ata n.º 9/2020

Aos onze dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte, às quatorze horas, 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,
com participação dos seguintes membros: Adriana Elisa Ladeira Pereira, Catia Maria dos Santos
Machado, Charles Guidotti, Cristian Giovanny Bernal, Cristiana Andrade Poffal, Daiane Freitas, Daniel
da Silva Silveira, Débora Spenassato, Denise Maria Varella Martinez, Dinalva Aires de Sales, 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, Luiz Fernando Mackedanz, Otávio Socolowski Junior, Pedro Ricardo del Santoro, Rodrigo
Soares, Suzi Samá Pinto, Wiliam Correa Marque; os técnicos Leandro da Silva Saggiomo e Rafael Pinto
Granada e o discente Vitor das Neves Avelaneda. A presidente informou que o conselheiro Jorge Pimentel
solicitou a antecipação de último ponto da pauta, a fim de poder participar da discussão e a sua solicitação
foi aprovada pelos demais conselheiros. Desta forma, a reunião apresentou os seguintes pontos, na ordem
que seguem e de acordo com documentação previamente encaminhada aos conselheiros: Primeiro Ponto.
Apreciação do Relatório de Reforma do Regimento do IMEF e deliberação sobre as propostas de
encaminhamento sugeridas. O conselheiro Jorge Pimentel, como representante da Comissão responsável
pela proposta de Reforma do Regimento do IMEF, fez uma breve retrospectiva do andamento do processo
de elaboração da proposta, fez alguns comentários sobre o relatório encaminhado aos Conselheiros,
destacou que a Universidade passará por uma reforma em seu regramento e que eventualmente algumas
deliberações na proposta do novo Regimento do IMEF tenham que se adequar às mudanças que venham a
ocorrer no Regimento da Universidade. Por este motivo, trouxe as duas sugestões de encaminhamento do
ponto: Proposta de Encaminhamento 1: O Conselho do IMEF aprova a continuidade do trabalho e solicita
à Comissão um cronograma detalhado das etapas e procedimentos finais para a aprovação das alterações
do Regimento no Conselho do IMEF propostas neste parecer. Proposta de Encaminhamento 2: O
Conselho do IMEF resolve aguardar o novo Regimento Geral da FURG para analisar e realizar a reforma
do Regimento Interno do IMEF. Neste caso, esta Comissão tem seus trabalhos encerrados, e este parecer
fica à disposição para uma nova Comissão avaliar em outro momento. Na sequência a presidente abriu
espaço para manifestações. A conselheira Denise Martinez disse que as correções feitas até então
apresentadas na proposta são muito pertinentes, a conselheira Fabiana De Cezaro perguntou sobre a
ocorrência de mudanças na representatividade para eleições para Direção. A conselheira Denise Martinez
destacou que o peso para eleições deve corresponder ao que estiver disposto no regimento da
Universidade. Os conselheiros discutiram brevemente de forma geral quais seriam os encaminhamentos a
serem votados no ponto e concluíram que seriam os apresentados pelo relatório da Comissão. Sem mais
manifestações, as duas propostas foram colocadas em votação e por 26 votos a favor do primeiro
encaminhamento contra 3 do segundo encaminhamento, decidiu-se que o Conselho do IMEF aprova a
continuidade do trabalho da Comissão e solicita à Comissão um cronograma detalhado das etapas e
procedimentos finais para a aprovação das alterações do Regimento no Conselho do IMEF propostas no
parecer encaminhado. Segundo Ponto. Aprovação da nova oferta de disciplinas para o período
emergencial 2020/1. A presidente perguntou aos presentes se era necessário reproduzir na tela da web
conferência as planilhas com as ofertas, pois todos haviam recebido as mesmas e os conselheiros
responderam que não era necessário. A presidente abriu espaço para manifestações. A conselheira Cátia
Machado perguntou por que alguns professores tinham ficado com carga horária baixa na distribuição. A
presidente disse que as disciplinas que estes professores ficaram no semestre possuem muitos alunos. O
conselheiro Daniel Silveira disse algumas turmas estavam muito cheias e perguntou se não seria o caso de
dividir estas turmas ou colocá-las em colegiado, exemplificou com as turmas atribuídas ao professor
Ricardo Leite, que segundo o conselheiro é novo na FURG e não possui experiência em ensino na EAD,
podendo ficar sobrecarregado. Ele sugeriu que poderia se pensar em ofertar uma das turmas do professor
Ricardo em colegiado com a professora Tanise Novello, que ficou somente com uma turma devido ao não
oferecimento da disciplina de Estágio do curso de Matemática Licenciatura. O conselheiro Daniel citou
também a professora Denise Martinez, que terá que ministrar três disciplinas e também possui um número
muito grande de alunos para atender. A presidente disse que essa questão foi bem discutida junto a
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Câmara de Ensino e no exemplo da turma de responsabilidade do professor Ricardo, disse que a
professora Tanise Novello, que tem experiência em ensino EAD, estava organizando as disciplinas
Matemática I em conjunto com o professor Ricardo. Informou que eles utilizarão o mesmo planejamento
e material nesta disciplina, pois estão trabalhando juntos. Informou que a professora Tanise terá neste
semestre uma turma com muitos alunos e se comprometeu a assumir a disciplina de Estágio sozinha no
próximo semestre, mesmo com um número maior de alunos. Nesse sentido, a Direção e a Câmara de
Ensino optaram por deixar a distribuição das disciplinas da área da Matemática na forma proposta. Ao
final da discussão, ficou a sugestão de que a Direção do IMEF converse com a professora Tanise e com o
professor Ricardo para tratar do assunto. A Diretora informou que a professora Marília Dall’Asta também
ficará com uma disciplina devido à exclusão da oferta da disciplina de Estágio, portanto o Conselho
também deveria analisar esta situação. A conselheira Fabiana De Cezaro sugeriu que seria melhor esperar
o período de ajustes de matrícula, pois o número de estudantes matriculados poderá diminuir. Sem mais
manifestações, em votação os conselheiros aprovaram a oferta das disciplinas das áreas da Matemática,
da Física, da Estatística, bem como as de SAP e de SLS para o período emergencial 2020/1, com a
observação de verificar junto aos docentes Ricardo e Tanise sobre a sugestão de ofertarem uma das
disciplinas do professor Ricardo em colegiado. Terceiro Ponto. Aprovação do planejamento do curso de 
Matemática Aplicada para o período emergencial 2020/1. A presidente fez a leitura do parecer 75.2020 da
Câmara de Ensino e abriu espaço para manifestações. A conselheira Fabiana De Cezaro sugeriu que o
ponto do planejamento referente à entrega de atividades tenha uma data ampla, não restrita a um dia
específico da semana. A conselheira Cristiana Poffal disse que o disposto no planejamento é uma
sugestão para fins de organização, mas uma sugestão. Sem mais manifestações, em votação, os
conselheiros aprovaram o ponto. Quarto Ponto Aprovação do planejamento do curso de Matemática-
Licenciatura para o período emergencial 2020/1 A presidente fez a leitura do parecer 72.2020 da Câmara
de Ensino e abriu espaço para manifestações. Sem manifestações, em votação, os conselheiros aprovaram
o ponto. Quinto Ponto Aprovação do planejamento do curso de Física-Licenciatura para o período
emergencial 2020/1. A presidente fez a leitura do parecer 82.2020 da Câmara de Ensino e abriu espaço
para manifestações. A conselheira Daiane Freitas perguntou como seria realizada a disciplina de Estágio
no curso de Física Licenciatura, pois o curso de Matemática Licenciatura optou por não ofertar os
estágios. O conselheiro Luiz Mackedanz informou que a disciplina de Estágio tem apenas um estudante
matriculado e este já tem prática com atividades de ensino, sendo assim o NDE optou por ofertar a
disciplina e o trabalho será totalmente online. Sem mais manifestações, o ponto foi colocado em votação,
os conselheiros aprovaram o mesmo. Sexto Ponto Aprovação do planejamento do curso de Física-
Bacharelado para o período emergencial 2020/1. A presidente fez a leitura do parecer 81.2020 da Câmara
de Ensino e abriu espaço para manifestações. Sem manifestações, em votação, os conselheiros aprovaram
o ponto. Sétimo Ponto Aprovação do planejamento do curso de Ciências Exatas-Licenciatura para o
período emergencial 2020/1. A presidente fez a leitura do parecer 83.2020 da Câmara de Ensino e abriu
espaço para manifestações. A conselheira Grasiela Martini destacou a necessidade de alterar o
planejamento pois ele extrapola a data de exames do calendário da FURG. Os conselheiros discutiram o
destaque da conselheira Grasiela e todos concordaram que o período letivo deveria estar concluído em
05/12, pois o período de exames inicia em 07/12. Sem mais manifestações, em votação, os conselheiros
aprovaram o ponto com a adequação de que o módulo que terminaria em 11/12, passe a terminar em
05/12, acompanhando o calendário da Universidade, assim como todos os demais cursos submeteram em
seus planejamentos. Nada mais havendo a tratar, com as respostas obtidas 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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