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Ata n.º 14/2021

Aos vinte e cinco dias do mês de agosto 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://meet.jit.si/ReuniaoOrdinariadoConselhodoIMEFdeagosto, com participação dos
seguintes membros: Adriana Elisa Ladeira Pereira, Darci Savick, Débora Spenassato, Daiane Freitas,
Denise Maria Varella Martinez, Edite Taufer, Eliane Cappelletto, Eneilson Fontes, Everaldo Arashiro,
Edite Taufer, Fabiana Travessini de Cezaro, Fernanda Sauzem, Grasiela Martini, Cristian Bernal, Jorge
Pimentel Jr., Juan Salvador, Julian Suarez, Juliano Marangoni, Jurselem Carvalho Perez, Karin Ritter
Jelinek, Leandro da Silva Saggiomo, Luciele Rodrigues Nunes, Otavio Socolowski Junior, Patrícia
Ciciliano, Pedro Santoro, Renê Baltazar Jr e Suzi Samá. Como convidada a docente Catia Machado. A
reunião apresentou os seguintes pontos, na ordem que seguem e de acordo com documentação
previamente encaminhada aos conselheiros. Ponto um. Aprovação da solicitação recebida pelo Programa
de Pós-Graduação em Ambientometria (PPGAmb) do Programa de Pós-Graduação em Ciências
Fisiológicas (PPGCF) de integração de disciplinas do QSL do PPGAmb no QSL do PPGCF (Ata 11/2021
- PPGAmb), conforme Mem 30/2021 CCurMestAmbientom e Ata 11/2021 PPGAmb. Parecer 88/2021. A
presidente perguntou se precisaria fazer leitura dos documentos, pois foram encaminhados previamente.
Os conselheiros responderam que não havia necessidade. Sem comentários, em votação, a solicitação foi
aprovada por unanimidade. Aprovação de relatórios de projetos: 2.a- Projeto “O ensino de Cálculo: um
passo em direção a um modelo digital”, docente Cinthya Maria Schneider Meneghetti, parecer 79/2021.
A presidente fez a leitura do parecer 79/2021 da Câmara de Ensino e abriu espaço para manifestações,
sem manifestações, o relatório foi aprovado por unanimidade. 2.b- [ENS - 1012] Ressignificando
Conceitos de Matemática e Aplicações - Criação do TEMAT, docente Cristiana Poffal, parecer 83/2021.
A presidente fez a leitura do parecer 83/2021 da Câmara de Ensino e abriu espaço para manifestações,
sem manifestações, o relatório foi aprovado por unanimidade. Ponto três. Aprovação de projetos de
Monitoria: A presidente fez a leitura dos títulos dos projetos e abriu espaço para manifestações. Sem
manifestação, os seguintes projetos foram aprovados por unanimidade: 3.a Geometria Analítica I (01200
SAP) e Geometria Analítica (01442 - SAPB) Campus SAP, Leandro Bellicanta, 3.b Análise Exploratória
de Dados e Estatística Básica I, Suzi Sama Pinto, 3.c Monitoria de Análise na Reta, Luciele Rodrigues
Nunes 3.d Monitoria online nas disciplinas iniciais de Física: diminuição da retenção e aumento da taxa
de sucesso no ensino remoto sem distância, Eliane Cappelletto. Ponto quatro. Aprovação de projeto de
pesquisa “Análise da Física do Malabarismo com Recursos Digitais em Pesquisa Formação Online”.
professor Valmir Heckler, parecer 85/2021. 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 85/2021 da Câmara de Pesquisa. Ponto cinco. Aprovação de projeto e relatório do III Encontro
do Mestrado Profissional em Matemática em Rede Nacional - FURG, interessada professora Fabiana
Travessini, parecer 87/2021. 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 e relatório foram aprovados por unanimidade, de acordo com o
parecer 87/2021 da Câmara de Extensão. Ponto seis.  Homologação do Memorando ad referendum
195/2021 que aprova o Edital Complementar MNPEF-FURG no 01/2021 Processo Seletivo de Ingresso
no Curso de Mestrado Nacional Profissional em Ensino de Física 2022, Polo 21 FURG, Parecer 86/2021.
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
memorando foi homologado por unanimidade, de acordo com o parecer 86/2021 da Câmara de Pesquisa.
Ponto sete Homologação do Memorando 194/2021- Indicação da coordenação pro tempore do curso de
Licenciatura em Ciências EAD. A presidente fez a leitura dos documentos e abriu espaço para
manifestações, sem manifestações, o memorando foi homologado por unanimidade. Ponto oito.
Aprovação da criação do Grupo de Pesquisa TANGRAM - Educação Matemática, Cultura e Tecnologia,
interessado Tiago Dziekaniak Figueiredo. A presidente fez a leitura dos documentos encaminhados e
abriu espaço para manifestações, sem manifestações, a criação do Grupo de Pesquisa TANGRAM -
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Educação Matemática, Cultura e Tecnologia foi aprovada por unanimidade. Ponto nove. Homologação
do parecer 84/2021 da Câmara de Ensino, referente à solicitação de aproveitamento de estudos, processo
23116001432/2021-79, interessado Rafael de Carvalho Missiunas. A presidente fez uma breve
retrospectiva do caso e fez a leitura do parecer da Câmara de Ensino parabenizando e agradecendo o
trabalho da Câmara ao final da leitura. Abriu espaço para manifestações. O conselheiro Eneilson Fontes
parabenizou o trabalho da Câmara de Ensino na elaboração do parecer e enfatizou que na ocasião da
solicitação de aproveitamento do aluno, a disciplina de Estágio de Ciências IV estava apta a ser cursada,
fez uma breve retrospectiva sobre o caso de acordo com o que acompanhou. A conselheira Denise
Martinez disse que a elaboração do relatório foi algo trabalhoso pois foi feito no modelo para processo,
muito detalhado e que necessitou fazer uma grande pesquisa de normas e regulamentações. Ela disse que
o relatório deverá servir de modelo para casos semelhantes. A conselheira Denis Martinez ainda
comentou que entende que as atas dos NDES devem ser organizadas com bastante atenção,
principalmente em casos de negativas de solicitação, complementando com o embasamento legal da
negativa, a fim de evitar problemas futuros. Sem mais manifestações, em votação, o parecer 84/2021 da
Câmara de Ensino foi homologado por unanimidade. Ponto dez. Aprovação das normas para estágios não
obrigatórios do curso de Matemática Licenciatura, parecer 89/2021. A presidente perguntou se precisaria
fazer leitura dos documentos, pois foram encaminhados previamente. Os conselheiros responderam que
não havia necessidade. A conselheira Denise Martinez comentou sobre a indicação da Câmara de Ensino
a respeito da necessidade de alteração no item “c” das normas e que a coordenação do curso e o NDE
concordaram com a sugestão da Câmara. Sem mais comentários, em votação, as normas foram aprovadas
por unanimidade, de acordo com o parecer 89/2021 da Câmara de Ensino. Ponto onze. Homologação do
Memorando 188/2021 Aluno Especial PPGFís, Edital 02/2021, parecer 81/2021. 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 memorando foi homologado
por unanimidade, de acordo com o parecer 81/2021 da Câmara de Pesquisa. Ponto doze. Aprovação da
solicitação de liberação para a realização de atividade presencial no estágio supervisionado do curso de
Física Licenciatura. A presidente destacou que a solicitação foi encaminhada pela coordenação do curso
de Física Licenciatura após envio da convocação e solicitou aprovação para inclusão do ponto na pauta da
reunião. Os conselheiros aprovaram a inclusão. A presidente fez a leitura dos documentos enviados e
abriu espaço para manifestações. O conselheiro Pedro perguntou sobre a situação da vacinação dos
estagiários e a presidente explicou ao conselheiro, que foi encaminhada para a PROGRAD a lista com os
nomes de todos os estudantes que estavam com previsão de realização do estágio nos cursos de
licenciatura, para que estes fossem encaminhados para a vacinação. Os conselheiros debateram de forma
geral sobre a situação da vacinação e a situação dos alunos não vacinados. A conselheira Eliane
Cappelletto explicou como seu deu a ideia da realização das atividades de Estágio, comentou que a
coordenação e o NDE do curso entenderam que os estudantes deveriam ter a liberdade de decidir se
querem realizar o estágio com as atividades presenciais nas escolas estaduais, de acordo com Memorando
Circular GAB/DP nº 45/2021 da Secretaria Estadual de Educação (SEDUC/RS), ou se preferem deixar o
estágio para a próxima oferta do curso. A conselheira Fernanda relatou como está ocorrendo a liberação
dos estágios pelas escolas. Sem mais manifestações, o ponto foi colocado em votação e a solicitação foi
aprovada por unanimidade. Assuntos Gerais: A presidente lembrou sobre a reunião geral do IMEF para a
avaliação do trabalho remoto no 1° semestre de 2021, que ocorrerá no dia 26 de agosto às 13h30min.
Também destacou a necessidade de abertura de concurso para Professor Substituto para a licença
maternidade da docente Natália Lemke de SLS e informou que a banca do referido concurso será
composta pelos seguintes docentes: Adilson Nunes (presidente), Natália Lemke (membro),  Alessandro
Kahamnn (membro), Viviane Mattos (suplente), e salientou que ainda necessita de um suplente da área da
Matemática. Em seguida o conselheiro Darci Savicki se disponibilizou a fazer parte da banca como
suplente da área da Matemática. Além disso, a presidente informou que a licença maternidade da
professora Natália está prevista para a primeira quinzena de outubro. Sendo assim, será necessária a
contribuição de professores para as correções dos exames das disciplinas que estão sendo ministradas pela
professora Natália no 1° semestre de 2021, pois no período dos exames provavelmente ainda o professor
substituto ainda não estará contratado.  A conselheira Débora Spenassato disse que se disponibiliza na
correção dos exames da disciplina Estatística Descritiva. Ainda nos assuntos gerais, a presidente
comentou que ocorrerá uma reunião do grupo de professores da área da Matemática no dia 02/09/2021 às
13h30min para decidir sobre o destino da vaga que será oriunda da aposentadoria compulsória da docente
Marilia Dall’ Asta. Finalmente, a presidente relatou que o IMEF sofreu uma tentativa de roubo na tarde
de ontem, que a sala M 06 teve a janela quebrada e o indivíduo que tentou praticar o furto foi detido pela
vigilância do Campus e também pela Brigada Militar. Em seguida, a presidente lembrou sobre a próxima
reunião do Gabinete de Gestão Acadêmica, que está prevista para a primeira quarta-feira do mês de
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setembro, no dia 01/09/2021 e que se os coordenadores tiverem alguma pauta para tratar, que enviem para
a Direção encaminhar para ser apreciada nessa reunião. A conselheira Fabiana Travessini pediu a palavra
para perguntar sobre a realização dos concursos para professor efetivo. O docente Adriano de Cezaro de
manifestou no mesmo sentido, pedindo urgência na definição do preenchimento da vaga referente ao
concurso de Análise Numérica, no qual ele faz parte da banca. A presidente informou sobre como está a
situação junto a PROGEP na questão da realização de provas presenciais e disse que irá levar esta pauta
para os assuntos gerais na próxima reunião do COEPEA. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi
encerrada às 10h e 30min, 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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