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Ata n.º 11/2021

Aos quatorze dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e um, às 9h 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-
furg-c4e8b320-ee8e-4fff-b106-8f245bda8b85, com participação dos seguintes membros: Adriana Elisa
Ladeira Pereira, Cristiana Andrade Poffal, Cristian Giovanny Bernal, Charles Guidotti, Débora
Spenassato, Daiane Silva de Freitas, Denise Maria Varella Martinez, Everaldo Arashiro, Edite Taufer,
Eneilson Fontes, Fabiana Travessini, Grasiela Martini, João Thiago de Santana Amaral, Jorge Pimentel,
Juan Salvador, Julian Moises Sejje Suarez, Juliano Marangoni, Jurselem Carvalho Perez, Karin Jelinek,
 Leandro da Silva Saggiomo, Luiz Fernando Mackedanz, Matheus Jatkoske Lazo,  Otavio Socolowski
Junior, Patrícia Ciciliano Beck Rodrigues, Pedro Santoro, Rafaele Rodrigues de Araujo, Suzi Samá.
Como convidados participaram os seguintes docentes: Alessandro Kahmann, André Meneghetti, Eliane
Cappelletto e Fernanda Sauzem Wesendonk. Justificaram a ausência: Luciele Rodrigues Nunes e Darci
Savick. A presidente fez a leitura dos pontos da pauta da reunião na ordem que segue: Ponto Um:
Aprovação da solicitação de trabalho voluntário feito através do processo 23116.001409/2021-84,
interessada Tanise Novello. A presidente lembrou aos presentes que a professora Tanise Novello foi
redistribuída para a UFPel, disse que a professora já estava escalada para trabalhar em colegiado na
disciplina Linguagem Matemática e Resolução de Problemas - 1462D, no período de 21/06/2021 a
25/10/2021, Ciclo 1/2021- EAD, que a disciplina já foi ofertada na 2ª edição do curso pelas mesmas
professoras: Débora Laurino e Tanise Novello. A professora interessada informou no processo que o
material da disciplina já está inserido no AVA, mas que precisa ser atualizado. A presidente perguntou se
precisaria ler o cronograma previamente enviado a todos. Os conselheiros disseram que não precisaria. A
presidente abriu espaço para manifestações. A conselheira Denise Martinez destacou que sentiu falta no
processo de atuação como professora voluntária, da aprovação dessa atuação por parte da Universidade
atual na qual a interessada está lotada, considerando que ela não é mais servidora da FURG mas sim da
UFPEL após a redistribuição. O conselheiro Leandro Saggiomo lembrou sobre a questão da dedicação
exclusiva do cargo da interessada. Diante da manifestação, a presidente questionou os presentes sobre o
encaminhamento e de forma geral concordaram com a manifestação da conselheira Denise Martinez,
entendendo ser necessária a complementação do pedido com a autorização da UFPel. Em votação, os
conselheiros aprovaram por unanimidade a solicitação da docente Tanise Novello condicionada a
autorização da UFPel. Ponto Dois: Homologação do resultado das Eleições para Coordenações de Cursos
de Pós-Graduação do Imef Biênio 2021/2-2023. A presidente perguntou se precisaria ler as atas da
Comissão Eleitoral, pois foram previamente encaminhadas. Os conselheiros responderam para passar
direto para o resultado do processo eleitoral. A presidente então leu os resultados das eleições para os
seguintes cursos: Curso de Pós-Graduação em Física - Prof. Dr. Matheus Jatkoske Lazo para
Coordenador e Prof. Dr. Fabricio Ferrari para Coordenador Adjunto; Curso de Pós-Graduação em
Ensino de Ciências Exatas - Profa. Dra. Karin Ritter Jelinek para Coordenadora e Prof. Dr. Charles dos
Santos Guidotti para Coordenador Adjunto; Mestrado Nacional Profissional em Ensino de Física -
Profa. Dra. Agueda Maria Turatti para Coordenadora e Prof. Dr. Everaldo Arashiro para Coordenador
Adjunto. A presidente destacou que embora não conste nos resultados das eleições, não houve candidatos
inscritos para chapa do curso de Licenciatura em Ciências EAD e que desta forma será necessária a
realização de um novo processo eleitoral para a coordenação deste curso. Destacou também que o
professor Charles Guidotti irá solicitar o desligamento da coordenação adjunta do Curso de Licenciatura
em Ciências Exatas, pois com este resultado assumirá como coordenador adjunto do Curso de Pós-
Graduação em Ensino de Ciências Exatas. A conselheira Karin Jelinek se manifestou lembrando que a
portaria de nomeação do curso de Pós-Graduação em Ensino de Ciências Exatas está na validade até
setembro e assim o professor Charles Guidotti não precisa pedir imediatamente o desligamento da
coordenação do Curso de Licenciatura em Ciências Exatas. A presidente salientou também que estão com
muita dificuldade de conseguir algum professor disposto a assumir a coordenação do curso de
Licenciatura em Ciências EAD e será necessária a abertura do processo eleitoral com a inscrição de
chapas para esta coordenação para professores que ainda não pertençam ao curso. O conselheiro Leandro
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Saggiomo se manifestou agradecendo toda a comissão responsável pelas eleições, a equipe dos docentes,
o estagiário Leonardo Pavlak Suris, em especial um agradecimento ao técnico de informática Rafael
Granada pela assistência e ao técnico da secretaria Fernando Magalhães. Ele comentou que com o
processo se aprofundaram nos sistemas FURG e com isso puderam confirmar como o sistema é muito
bom no que diz respeito ao anonimato dos votos e lisura do processo. A presidente também agradeceu a
comissão, fazendo suas as palavras do conselheiro Leandro Saggiomo, nomeando cada um dos membros
e suas contribuições. Sem mais manifestações, em votação, os resultados das eleições foram aprovados
por unanimidade. Ponto Três: Aprovação do memorando ad referendum 163.2021, referente a
modificações e relatório do projeto de pesquisa Processamento e Análise de Imagens de Agrotóxicos e
Novos Contaminantes em Águas Destinadas ao Consumo Humano no Rio Grande do Sul, professora
Dinalva Sales, parecer 67/2021. A presidente fez a leitura dos documentos, memorando e pareceres, sem
manifestações, em votação o memorando foi aprovado por unanimidade, de acordo com os Pareceres 66 e
67/2021 da Câmara de Pesquisa do IMEF. Ponto Quatro: Aprovação da solicitação de autorização para
continuar como professor do PPGECMat/UFGD, interessado Tiago Dziekaniak Figueiredo. A presidente
fez a leitura da solicitação e abriu espaço para manifestações. A conselheira Karin Jelinek disse que é
importante o IMEF deixar registrado como será feita a cedência do professor, pois a CAPES solicita uma
carta formal e nela é necessária a definição da carga horária e do tempo de duração da cedência. A
presidente disse que isso deveria então ser definido pelo Conselho. Os conselheiros discutiram
amplamente sobre o tema, sobre definição de limite de cargas horária autorizada para cedência, sobre o
que a cedência implicaria ou não no trabalho no IMEF e na SEaD. A presidente destacou que na
solicitação do interessado ele informou que não haveria ônus para o IMEF. A conselheira Suzi Samá disse
que no seu entendimento não há necessidade de estipular carga horária no momento e sugeriu responder
ao que está sendo pedido, ou seja, a liberação do professor para ministrar a disciplina e concluir a
orientação já em andamento no Programa de Pós-Graduação da UFGD, pois a questão da Capes deve ser
uma preocupação do programa, não do IMEF. O conselheiro Leandro Saggiomo concordou com a fala da
conselheira Suzi, mas argumentou que é importante o cuidado com as 40h DE. Os conselheiros de forma
geral discutiram sobre a necessidade ou não de estipular previamente a carga horária de liberação do
docente para atuar no PPG e sobre a natureza de sua solicitação dizer respeito apenas a um período de
transição devido à nomeação do docente na FURG, razão pela qual haveriam atividades a serem
concluídas na Instituição anterior. Os conselheiros não ficaram esclarecidos se a liberação almejada seria
apenas para concluir os trabalhos em andamento ou se seria de forma permanente. Desta forma, após a
discussão foi proposta a sugestão de liberação de 10h para que o professor Tiago conclua a disciplina que
está ministrando e a orientação da estudante, sendo que no caso de haver necessidade de maior carga
horária e de maior tempo de liberação ou se a atuação no PPG for de forma permanente, o professor
deverá realizar nova solicitação ao Conselho do IMEF para a análise. Nada mais havendo a tratar, a
reunião foi encerrada às 9h e 45min e 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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