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Ata n.º 12/2021

Aos vinte e oito dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e um, às 9h foi realizada por web
conferência a reunião ordinária  do Conselho do Instituto de Matemática, Estatística e Física – IMEF,
através do link: https://conferenciaweb.rnp.br/events/reuniao-ordinaria-do-mes-de-julho-do-conselho-do-
imef , com participação dos seguintes membros: Adriana Elisa Ladeira Pereira, Celiane Costa Machado,
Cristian Bernal, Cristiana Poffal, Débora Spenassato, Daiane Freitas, Denise Maria Varella Martinez,
Everaldo Arashiro, Edite Taufer, Fabiana Travessini de Cezaro, Grasiela Martini, João Thiago de Santana
Amaral, Jorge Pimentel Jr., Juan Salvador, Julian M Sejje Suarez, Juliano Marangoni, Jurselem Carvalho
Perez, Karin Ritter Jelinek, Leandro da Silva Saggiomo, Luciele Rodrigues Nunes, Luiz Fernando
Mackedanz, Mario Rocha Retamoso, Otavio Socolowski Junior, Pedro Santoro, Rafael Pinto Granada,
Rafaele Araújo, Suzi Samá. Como convidada a docente Catia Machado. Justificaram a ausência os
conselheiros Eneilson Fontes e Eliane Cappelletto.  A reunião apresentou os seguintes pontos, na ordem
que seguem e de acordo com documentação previamente encaminhada aos conselheiros. Ponto um.
Aprovação do projeto de extensão “Educação Estatística e a Pandemia da Covid-19: saberes e diálogos
entre universidade, escola e comunidade” da professora Suzi Samá; parecer 72.2021. A presidente
perguntou se precisaria fazer leitura dos documentos, pois foram encaminhados previamente. Os
conselheiros responderam que não havia necessidade. Sem comentários, em votação, o projeto foi
aprovado por unanimidade de acordo com o Parecer 72/2021 da Câmara de Extensão. Ponto dois.
Aprovação da mudança no QSL 1064219 do Mestrado em Ambientometria, conforme memorando Mem.
25/2021 - CCurMestAmbientometria, parecer 78.2021. A presidente perguntou se precisaria fazer leitura
dos documentos, pois foram encaminhados previamente. Os conselheiros responderam que não havia
necessidade. Sem comentários, a mudança solicitada foi aprovada por unanimidade, de acordo com o
Parecer 78/2021 da Câmara de Pesquisa. Ponto três. Aprovação do projeto de ensino Tutorias -
Matemática Licenciatura (2021), professora Daiane Freitas, parecer 73.2021. A presidente perguntou se
precisaria fazer leitura dos documentos, pois foram encaminhados previamente. Os conselheiros
responderam que não havia necessidade. Sem comentários, em votação, o projeto foi aprovado por
unanimidade, de acordo com o Parecer 73/2021 da Câmara de Ensino. Ponto quatro. Aprovação do
projeto de pesquisa Trajetória acadêmica dos estudantes de graduação dos cursos da Universidade Federal
do Rio Grande: evasão, retenção e conclusão de curso, professora Raquel Nicolette, parecer 58.2021. A
presidente perguntou se precisaria fazer leitura dos documentos, pois foram encaminhados previamente.
Os conselheiros responderam que não havia necessidade. Sem comentários, em votação, o projeto foi
aprovado por unanimidade, de acordo com o Parecer 58/2021 da Câmara de Pesquisa. Ponto cinco.
Homologação de alteração no NDE Física Bacharelado, conforme e-mail. A presidente fez a leitura do e-
mail encaminhado pelo coordenador do curso de Física Bacharelado e abriu espaço para manifestações.
Sem comentários, em votação, a alteração do NDE foi homologada por unanimidade, sendo os seguintes
os membros homologados: João Thiago de Santana Amaral (coordenador), Cristian Giovanny Bernal
(coordenador adjunto), Juan Segundo Valverde Salvador, Aline Guerra Dytz, Fabrício Ferrari, Otávio
Socolowski Junior, Matheus Jatkoske Lazo. Ponto seis.  Aprovação do projeto de pesquisa Letramento
Multimídia Estatístico LeME: uma interação entre a pesquisa acadêmica e a realidade escolar dos anos
finais do Ensino Fundamental, professora Mauren Porciúncula, parecer 50.2021. A presidente perguntou
se precisaria fazer leitura dos documentos, pois foram encaminhados previamente. Os conselheiros
responderam que não havia necessidade. Sem comentários, em votação, o projeto foi aprovado por
unanimidade, de acordo com o Parecer 50/2021 da Câmara de Pesquisa. Ponto sete Aprovação do projeto
de extensão Letramento Multimídia Estatístico - LEME, professora Mauren Porciúncula, parecer
71.2021. A presidente fez a leitura do parecer 39/2021e perguntou se precisaria fazer leitura dos
documentos, pois foram encaminhados previamente. Os conselheiros responderam que não havia
necessidade. Sem comentários, em votação, o projeto foi aprovado por unanimidade, de acordo com o
Parecer 39/2021 da Câmara de Extensão. Ponto oito. Aprovação do projeto extensão Inspeção e
Fiscalização de Produtos de Origem Animal e seu relatório, professora Karin Jelinek, parecer 70.2021. A
presidente perguntou se precisaria fazer leitura dos documentos, pois foram encaminhados previamente.
Os conselheiros responderam que não havia necessidade. Sem comentários, em votação, o projeto foi
aprovado por unanimidade, de acordo com o Parecer 70/2021 da Câmara de Extensão. Ponto nove.
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Aprovação do projeto extensão XIII Mostra de Ciências e do Conhecimento de Santo Antônio da
Patrulha, professor Charles Guidotti, parecer 76.2021. A presidente perguntou se precisaria fazer leitura
dos documentos, pois foram encaminhados previamente. Os conselheiros responderam que não havia
necessidade. Sem comentários, em votação, o projeto foi aprovado por unanimidade, de acordo com o
Parecer 76/2021 da Câmara de Extensão.  Ponto dez. Aprovação de Relatórios de Projetos: [ENS 1512]
Projeto de Tutoria no Período Emergencial: Ações de Apoio ao Ensino e a Organização do Curso de
Licenciatura em Ciências Exatas,  professor Charles Guidotti, parecer 74.2021 e [EXT 1200] XII Mostra
de Ciências e do Conhecimento de Santo Antônio da Patrulha, professor Charles Guidotti, parecer
75.2021. A presidente destacou que o primeiro parecer deve ser complementado para indicar
corretamente o nome do curso Licenciatura em Ciências Exatas e não Licenciatura em Ciências, como
constou. A presidente perguntou se precisaria fazer leitura dos documentos, pois foram encaminhados
previamente. Os conselheiros responderam que não havia necessidade. Sem comentários, em votação,
foram aprovados por unanimidade os relatórios dos projetos [ENS 1512] e [EXT 1200], de acordo com os
pareceres 74/2021 da Câmara de Ensino e 75/2021 da Câmara de Extensão, respectivamente. Ponto onze.
Homologação do Memorando ad referendum 169/2021 referente ao Edital de Aluno/a Especial 2021/2
(PPGEC), parecer 69/2021 IMEF. A presidente perguntou se precisaria fazer leitura dos documentos, pois
foram encaminhados previamente. Os conselheiros responderam que não havia necessidade. Sem
comentários, em votação, o memorando foi homologado por unanimidade, de acordo com o Parecer
69/2021 da Câmara de Pesquisa. Ponto doze. Aprovação da solicitação de alteração do sistema de
avaliação das disciplinas de Produção Textual presencial, Produção Textual EAD e Libras EAD, parecer
77/2021. A presidente fez a leitura dos documentos encaminhados pelo Instituto de Letras e Artes (ILA) e
do Parecer 77/2021 da Câmara de Ensino. Em seguida abriu espaço para comentários. Sem
manifestações, as alterações do sistema de avaliação das disciplinas de Produção Textual presencial,
Produção Textual EAD e Libras, solicitadas pelo ILA, foram aprovadas por unanimidade, conforme
segue: Alteração curricular do Sistema de Avaliação, que passa do Sistema 01 (2 notas e exame) para o
Sistema 02 (1 nota), conforme Ata do Conselho do ILA número 13/2021, das disciplinas que seguem:
Produção Textual Anual, código 06347 Produção Textual Semestral, código 06496, Produção Textual
Semestral, código 06500, Libras Semestral , código 06687 D e Língua Brasileira de Sinais, código 06452
D. Ponto treze. Homologação de alteração no NDE do curso de Matemática Licenciatura, Mem
176/2021-IMEF. A presidente fez a leitura do memorando encaminhado pela coordenadora do curso de
Matemática Licenciatura e abriu espaço para manifestações. Sem comentários, em votação, a alteração do
NDE foi homologada por unanimidade, sendo os seguintes os membros homologados: Daiane Freitas
(coordenadora), Celiane Machado (coordenadora adjunta), Cinthya Meneghetti, Débora Laurino,
Eneilson Fontes, Grasiela Martini, Marília Dall’Asta, Mauren da Silva. Ponto quatorze. Aprovação da
Comissão Eleitoral para a eleição da Coordenação do curso de Licenciatura em Ciências EaD e também
para a Coordenação Adjunta do curso de Licenciatura em Ciências Exatas. A presidente solicitou a
inclusão de eleições para a Coordenação Adjunta do curso de Especialização Ciências é 10. Ela informou
que como não houve inscritos para a coordenação do Curso de Licenciatura em Ciências EAD nas últimas
eleições, a docente Berenice Vaniel pediu sua exclusão da coordenação adjunta do curso de
Especialização Ciências é 10 para concorrer à coordenação do curso de Licenciatura em Ciências EAD. A
presidente informou que a comissão eleitoral será a mesma aprovada para a última eleição: o presidente
da comissão TAE Dr. Leandro da Silva Saggiomo, o secretário Discente Leonardo Pavlak Suris, Prof. Dr
Leandro Sebben Bellicanta, Prof. Dr. Alessandro Kahmann e a Profa. Dra. Fernanda Sauzem Wesendonk.
Sem manifestações, em votação, a comissão eleitoral foi aprovada por unanimidade. Ponto quinze.
Aprovação do Acordo de Cooperação solicitado através do processo 23116.001422/2021-33, interessado
o professor Cristian Bernal. A Presidente disse que ficou na dúvida sobre a questão financeira, pois
contam trechos no processo que falam sobre o assunto. O conselheiro Jorge Pimentel disse que é de praxe
constar da forma que está e que acredita ser um modelo da REINTER. O docente Cristian Bernal fez uma
breve explicação do que se trata o acordo. Sem mais manifestações, o acordo foi aprovado por
unanimidade.  Assuntos Gerais. A Presidente destacou a questão do Plano de Desenvolvimento de
Pessoas (PDP), explicando como funcionaria neste ano o processo de captação das informações,
conforme a orientação da PROGEP e também de acordo com e-mail que foi enviado a todos. O
administrador do IMEF, Leandro Saggiomo fez uma breve explicação sobre questões as demandas do
PDP e se colocou à disposição para esclarecimento de dúvidas. A conselheira Suzi Samá perguntou
questões específicas sobre o formulário, com relação às respostas e à previsão da participação em eventos
na demanda pessoal, o que foi esclarecido pela Presidente e pelo Administrador. A presidente também
destacou sobre a realização da avaliação docente pelo discente no primeiro semestre de 2021, pedindo
colaboração de todos. Disse também que houve reunião dos Diretores junto à Reitoria e que de acordo
com os calendários de vacinação possivelmente após o período estimado para melhor eficácia da segunda

Chave de Autenticidade: 9996.1094.C5DA.4EFE



3 / 3

dose há a possibilidade de retorno das atividades administrativas e que vão contar com os técnicos de
informática para manutenção de equipamentos.  Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às
10h e 20min, 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.
 

Patrícia Ciciliano Beck Rodrigues
Secretária Geral

 
 

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