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Ata n.º 15/2021

Aos quinze dias do mês de setembro 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, no através do link: https://meet.jit.si/reuniaoextraordinaria-ConselhoIMEF-setembro, com
participação dos seguintes membros: Adriana Elisa Ladeira Pereira, Adilson Nunes, Cristian Bernal,
Débora Spenassato, Daiane Silva de Freitas, Denise Maria Varella Martinez, Everaldo Arashiro, Edite
Taufer, Eliane Cappelletto, Eneilson Fontes, Fernanda Sauzem, Grasiela Martini, Giovanny Bernal, Jorge
Pimentel, Juan Salvador, Juliano Marangoni, Julian Sejje, Jurselem Carvalho Perez, Leandro da Silva
Saggiomo, Luciele Nunes, Matheus Jatkoske Lazo,  Otavio Socolowski Junior, Pedro Santoro, Rafael
Granada, Suzi Samá. Como ouvintes participou o docente: Cinthya Meneghetti e a técnica Patrícia
Ciciliano. Justificaram a ausência na reunião os conselheiros: Darci Savicki, Cristiana Poffal, Rafaele
Araújo e João Thiago Amaral.  A presidente fez a leitura dos pontos da pauta da reunião na ordem que
segue: Ponto Um: Indicação do Grupo de Professores da área da Matemática para a vaga de docente
devido à aposentadoria compulsória da Docente Marília Dall'Asta. A presidente relatou brevemente sobre
o caso, explicou que a docente Marília Dall'Asta ingressará com processo de aposentadoria compulsória
em 02/10/2021 e disse que entrou em contato com a PROGEP para saber se o Instituto poderia agilizar os
trâmites, recebendo resposta afirmativa. A presidente informou que no dia 02/09/2021 foi realizada
reunião com o grupo de professores da área da Matemática para definir o destino da vaga, reunião que foi
registrada em ata enviada aos conselheiros junto com a convocação. Perguntou aos presentes se haveria
necessidade de fazer a leitura da ata da reunião e os presentes responderam que não. A presidente
mencionou que o concurso referente ao Edital Nº 06/2018 na área de Ensino de Matemática está na
validade com a terceira classificada aprovada e apta para assumir a vaga.  Em seguida, a presidente fez a
leitura dos dados gerais do referido edital e também apresentou a publicação do D.O.U. em relação à
validade do concurso referente ao edital. Na sequência a presidente colocou o ponto em discussão, sem
manifestações, a indicação do grupo de professores da área da Matemática de chamar a 3ª classificada no
concurso referente ao Edital Nº 06/2018 na área de Ensino de Matemática foi colocada em votação e
aprovada por unanimidade. Ponto Dois: Homologação do resultado da consulta para a coordenação do
curso de Licenciatura em Ciências EaD e para as coordenações adjuntas dos cursos de Licenciatura em
Ciências Exatas e Especialização Ciência é Dez. A presidente perguntou aos presentes se haveria a
necessidade de fazer a leitura dos documentos, pois estes foram enviados previamente. Os presentes
responderam que poderia passar diretamente para os resultados do processo eleitoral. A presidente fez a
leitura do resultado final do processo eleitoral, conforme segue: Curso de Graduação de Licenciatura em
Ciências EaD: Profa. Dra. Berenice Vahl Vaniel para Coordenadora e Prof. Dr. Tiago Dziekaniak
Figueiredo para Coordenador Adjunto; Curso de Graduação de Licenciatura em Ciências Exatas: Prof.
Dr. Lucas Nunes Ogliari para Coordenador Adjunto; Curso de Pós-graduação Ciência é Dez: Prof. Dr.
Leandro Sebben Bellicanta para Coordenador Adjunto. Em seguida a presidente agradeceu a comissão
que se disponibilizou a realização do trabalho e aos novos coordenadores eleitos. A conselheira Denise
Varella Martinez também parabenizou os novos coordenadores. Sem mais manifestações, o ponto foi
colocado em votação e o resultado final do processo eleitoral foi homologado por unanimidade. Ponto
Três: Indicação do Prof. Dr. Adilson da Silva Nunes como representante do IMEF na CPPAD - Comissão
Permanente de Processo Administrativo Disciplinar. A presidente fez a leitura do Memorando Circular nº
18/2021/Gab/FURG encaminhado pelo Gabinete do Reitor e da Carta de Indicação da Direção com a
indicação do Prof. Dr. Adilson da Silva Nunes para representar o IMEF na CPPAD. A presidente
informou que consultou e convidou o docente para compor a referida comissão e o mesmo aceitou o
convite. Em seguida a presidente abriu espaço para manifestações. A conselheira Denise Varella Martinez
parabenizou a Direção pela indicação e o docente por aceitar o convite, destacando a importância do
trabalho a ser desempenhado na Comissão. A presidente reforçou a parabenização, agradeceu ao docente
por ter aceito o convite e também salientou a relevância do trabalho da CPPAD. Sem mais manifestações,
em votação a indicação foi aprovada por unanimidade. Ponto Quatro: Homologação do resultado do
processo de consulta para a indicação do representante do IMEF para receber a homenagem na 20ª MPU
por coordenar projetos de extensão. A presidente explicou brevemente sobre a necessidade de indicação,
disse que o ponto não precisaria ser apreciado pelo Conselho do IMEF, mas considerando o empate na
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consulta entendeu necessária a apreciação. A presidente informou que as servidoras mais votadas foram
as professoras Marília Dall'Asta e Rafaele Araújo, que receberam 11 votos no processo de consulta. Na
sequência o ponto foi colocado em discussão. A conselheira Denise Varella Martinez parabenizou ambas
as professoras e disse que seria importante homenagear a professora Marília Dall'Asta, considerando sua
aposentadoria próxima e o trabalho desenvolvido ao longo de sua atividade na FURG. O conselheiro
Leandro Saggiomo concordou com a fala da conselheira Denise, parabenizou a professora Rafaelle
Araújo pelo reconhecimento na área da Extensão em pouco tempo de docência, o que reforça o
comprometimento da mesma com suas atividades. O conselheiro Leandro disse que no seu entendimento
considera que indicação nesta situação deveria ficar com a docente Marília Dall'Asta, como homenagem
ao serviço prestado para a Universidade. A conselheira Jurselem Perez disse que esqueceu de voltar no
processo de consulta, mas que vota na indicação da docente Rafaele Araújo, justamente considerando que
em seu pouco tempo de experiência docente ela já possui esse reconhecimento, juntamente com o fato de
ser mulher, ter filho pequeno e manter suas atividades. A conselheira Jurselem encerrou a sua fala
dizendo que acredita que pelo fato de que a docente Rafaele ainda terá que permanecer na FURG por
muitos anos, essa indicação signifique um incentivo na continuação do seu trabalho. Sem mais
manifestações, a presidente colocou as duas propostas em votação, obtendo a seguinte resultado: 18
(dezoito) votos a favor da indicação da docente Marília Dall'Asta, 5 (cinto) votos a favor da indicação da
docente Rafaele Araújo e 1 (uma) abstenção, sendo indicada desta forma a docente Marília Dall'Asta para
receber a homenagem na 20ª MPU por coordenar projetos de extensão. Nada mais havendo a tratar, a
reunião foi encerrada às 9h e 35 min 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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