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Ata n.º 16/2021

Aos vinte e nove dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e um, às 9h foi realizada por
formulário eletrônico e web conferência a Reunião Ordinária do Conselho do Instituto de Matemática,
Estatística e Física – IMEF, através dos links:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdQUbIC436Gp1U831xKVLf5zuCuUvLu1bws9ZjHIJ9b3rokMQ/viewform?
usp=sf (formulário) e https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/jorge-luiz-pimentel-junior-jorge (web
conferência), presidida pelo Diretor em exercício, o Professor Dr. Jorge Luiz Pimentel Junior, com
participação dos seguintes membros: Darci Luiz Savicki, Débora Spenassato, Denise Maria Varella
Martinez, Edite Taufer, Eliane Cappelletto, Eneilson Campos Fontes, Everaldo Arashiro, Fabiola Aiub
Sperotto, Cristian Giovanny Bernal, Joao Thiago de Santana Amaral, Juan Segundo Valverde Salvador,
Julian Moises Sejje Suarez, Juliano Cesar Marangoni, Jurselem Carvalho Perez, Karin Ritter Jelinek,
Luciele Rodrigues Nunes, Mario Rocha Retamoso, Otavio Socolowski Junior, Patrícia Ciciliano Beck
Rodrigues, Rafael Pinto Granada, Rafaele Rodrigues de Araujo, Rene Carlos Cardoso Baltazar. Como
convidados participaram os servidores: Cleber Palma Silva. e Daniel Pereira da Costa. O presidente
lembrou os presentes de que a reunião se dividiu em dois momentos, sendo alguns pontos para apreciação
através do formulário disponibilizado e outros pontos a serem tratados na reunião online. Na sequência o
presidente solicitou a inclusão de um ponto na pauta e os presentes aprovaram a inclusão do seguinte
ponto: “Aprovação do projeto de pesquisa " REDE ESCOLA-UNIVERSIDADE ONLINE DE
PESQUISA FORMAÇÃO COM PROFESSORES DA ÁREA DE CIÊNCIAS DA NATUREZA",
coordenador professor Charles Guidotti, parecer 103/2021”, o qual será apreciado ao final da reunião.
Ponto 1 a 13: Manifestação mediante formulário eletrônico: Ponto Um: Aprovação do projeto de
pesquisa “Equações Diferenciais Parciais Evolutivas”, coordenado pela docente Juliana Nunes, parecer
92/2021. Sem comentários registrados ao ponto, o ponto foi aprovado por unanimidade. Ponto Dois:
Aprovação do projeto de pesquisa “Monitoramento de pandemias e endemias: Continuidade do projeto
Exactum” coordenado pelo docente Adriano de Cezaro, parecer 90.2021. Sem comentários registrados ao
ponto, o ponto foi aprovado por unanimidade. Ponto Três: Aprovação do Edital Complementar do
PROFMAT, parecer 91/2021. Sem comentários registrados ao ponto, o ponto foi aprovado por
unanimidade. Ponto Quatro: Homologação do ad referendum realizada através do Mem 199/2021,
referente à aprovação do Edital 13/2021 PROFMAT. Sem comentários registrados ao ponto, o ponto foi
aprovado por unanimidade. Ponto Cinco: Aprovação de relatórios: 5.a- [EXT - 1290] Professoras(es) da
EJA em formação continuada: conexão e construção do processo ensino e aprendizagem antes, durante e
pós pandemia; coordenadora Elaine Correa Pereira, parecer 102/2021; 5.b. [EXT - 1312] Rede de saberes
na Educação Estatística: conexão entre a escola, universidade e comunidade, coordenadora Suzi Samá,
parecer 96/2021; 5.c. [EXT - 1453] II CURSO DE ONLINE DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES
SOBRE FEIRAS E MOSTRAS CIENTÍFICAS, Charles Guidotti, parecer 98/2021; 5.d Projeto de
extensão “Formação de professores de Física no contexto online: ações e interações entre Escola e
Universidade” professora Rafaele Araújo, parecer 101/2021. Sem comentários registrados ao ponto, os
relatórios foram aprovados por unanimidade. Ponto Seis: Aprovação de Edital para Aluno especial do
MNPEF, parecer 93.2021. Sem comentários registrados ao ponto, o ponto foi aprovado por unanimidade.
Ponto Sete: Aprovação de Edital para Credenciamento de Professor Permanente MNPEF - Polo 21
FURG 2022, parecer 94.2021. Sem comentários registrados ao ponto, o ponto foi aprovado por
unanimidade. Ponto Oito: Aprovação da Oferta 2/2021 do Curso de Licenciatura em Física EAD, Mem
201/2021 IMEF. Sem comentários registrados ao ponto, a seguinte oferta foi aprovada com 22 de 23
votos registrados e uma abstenção: 01474D Física I Aline Guerra Dytz; 01475D Cálculo II Adilson da
Silva Nunes; 01476D Álgebra Linear I Daniel da Silva Silveira; 01477D História da Física André
Ricardo Rocha da Silva; 01478D Pesquisa no Ensino de Física: Fernanda Sauzem Wesendonk e Rafaele
Rodrigues de Araujo;  01470D Introdução a Física II: Charles dos Santos Guidotti e Eliane Cappelletto;
01471D Cálculo I Adriana Elisa Ladeira Pereira; 01472D Geometria Analítica I Juliana da Silva Ricardo
Nunes; 01473D TIC no ensino de Física Valmir Heckler. Ponto Nove: Aprovação de projeto de extensão
“Na praia da Ciência: O que os Físicos fazem?”, coordenado pelo docente Jorge Pimentel, parecer
99/2021. Sem comentários registrados ao ponto, o ponto foi aprovado por unanimidade. Ponto Dez:
Aprovação do projeto de Extensão I Encontro Gaúcho do PROFMAT, parecer 100/2021. Sem
comentários registrados ao ponto, o ponto foi aprovado por unanimidade. Ponto Onze: Aprovação do
projeto de pesquisa “Criação do Núcleo de Estudos de Matemática Pura e Aplicada (NEMPA) – Professor
Wiliam Marques”, vários colaboradores/pesquisadores, parecer 95/2021. Sem comentários registrados ao
ponto, o ponto foi aprovado por unanimidade. Ponto Doze: Aprovação da Oferta 2/2021 – Licenciatura
em Ciências EaD, Mem 210/2021 IMEF. Sem comentários registrados ao ponto, a seguinte oferta foi
aprovada com 22 de 23 votos registrados e uma abstenção: Balneário Pinhal – 20 vagas; Cachoeira do Sul
– 12 vagas; Esteio – 21 vagas; Restinga Sexa – 18 vagas; Santana do Livramento – 18 vagas; São José do
Norte – 17 vagas; São Sepé – 19 vagas; Dez vagas para cada um dos polos acima na disciplina em
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repercurso. Disciplinas e docentes: 01463D Linguagem Matemática e Resolução de Problemas II Gustavo
Martinez Souza; 01462D Linguagem Matemática e Resolução de Problemas I Débora Pereira Laurino.
Ponto Treze: Aprovação do projeto de extensão "Dando voltas com" a escola, a comunidade e a
universidade: fazer e divulgar ciência em tempos de pandemia, professor Tiago Dziekaniak Figueiredo,
parecer 97/2021. Sem comentários registrados ao ponto, o ponto foi aprovado por unanimidade. Na
sequência, o presidente passou a abordar os pontos quatorze a dezessete da pauta na presente reunião
online na ordem que segue: Ponto Quatorze: Reunião com a Secretaria de Gestão Ambiental da FURG -
SGA. O presidente passou a palavra para o secretário da SGA, o servidor Cleber Palma Silva. O
secretário se apresentou aos presentes e apresentou o servidor Daniel Pereira da Costa. O secretário
Cleber passou a descrever as funções da SGA e as novidades referentes ao Plano de Gestão da
Universidade, destacou a estrutura e competências da secretaria. Além disso, o secretário destacou as
atividades desenvolvidas até o presente momento pela secretaria e informou sobre novos eventos. Disse
que o IMEF ainda não possui um nome para Agente de Gestão Ambiental (AGA) na unidade e que este
nome deve ser aprovado no Conselho do IMEF, sugerindo que seja refletido sobre a indicação deste nome
devido à sua importância para os trabalhos da secretaria de gestão ambiental. Informou também que o
AGA deve ser membro da CIAP para melhor comunicação e realização das ações dentro da Unidade. O
secretário passou a palavra para o servidor Daniel Costa, que ratificou a fala do secretário e agradeceu o
espaço disponibilizado, enfatizando o convite ao desenvolvimento de atividades na área de
sustentabilidade por parte do IMEF. Ao final da apresentação, foi aberto espaço para perguntas ou
manifestações A conselheira Denise Maria Varella Martinez parabenizou o trabalho desenvolvido e
enfatizou sua importância. A conselheira Patrícia Ciciliano perguntou sobre qual data ou período a
Secretaria gostaria de contar com colaborações das Unidades enviando trabalhos ou atividades. O
secretário Cleber Palma Silva respondeu que seria principalmente para o período do Junho Sustentável,
mas enfatizou que as Unidades podem informar a Secretaria de Gestão Ambiental sobre o
desenvolvimento de trabalhos na área ambiental e de sustentabilidade para que seja dada publicidade e
aumentar assim o engajamento. Trouxe exemplos sobre como outras unidades têm participado desta
forma. O presidente Jorge Pimentel destacou que o IMEF na realidade possui uma AGA, a professora
Flávia Kneip, membro da CIAP, e que talvez essa indicação não tenha sido formalizada corretamente,
mas que levará o ponto para pauta da próxima reunião do Conselho para que seja feita a formalização,
bem como o questionamento sobre outros interessados. Ponto Quinze: Aprovação da distribuição das
disciplinas para o 2º Semestre de 2021.  O presidente perguntou aos presentes se haveria a necessidade de
fazer a leitura dos documentos, pois estes foram enviados previamente. Os presentes responderam que
não precisaria. Observaram na reunião algumas correções pontuais nas planilhas de distribuição, as quais
foram corrigidas na ocasião, sendo enviada uma nova planilha para o e-mail da Secretaria Geral do IMEF
para atualização do arquivo. Sem manifestações, em votação, a distribuição das disciplinas da área da
matemática, da área da física, da área da estatística, do Campus Santo Antônio da Patrulha- SAP e
campus São Lourenço- SL para o segundo semestre de 2021 foram aprovadas por unanimidade. Ponto
Dezesseis: Troca de coordenação do PRIMA. O presidente fez a leitura do documento enviado e abriu
espaço para manifestações. Sem manifestações, em votação a indicação de nova coordenação do PRIMA,
indicando a docente Celiane Machado, foi aprovada por unanimidade. Ponto Dezessete: Aprovação do
projeto de pesquisa " REDE ESCOLA-UNIVERSIDADE ONLINE DE PESQUISA FORMAÇÃO COM
PROFESSORES DA ÁREA DE CIÊNCIAS DA NATUREZA", coordenador professor Charles Guidotti,
parecer 103/2021”. O presidente fez a leitura do parecer 103/2021 e abriu espaço para manifestações.
Sem manifestações, em votação, o projeto foi aprovado por unanimidade. Ao final o presidente solicitou
que os conselheiros que ainda não tenham respondido ao formulário que o façam. Além disso fez a leitura
de um comentário registrado no formulário eletrônico sobre a forma atual de inserção e distribuição das
disciplinas EaD no sistema acadêmico. O presidente ratificou o posicionamento registrado e abriu espaço
para manifestações. A conselheira Denise Maria Varella Martinez informou que o comentário é seu e
sugeriu que o ponto seja levado para o Comitê de Gestão Acadêmica. O presidente disse que levará o
ponto para pauta do Comitê. A conselheira Rafaele Rodrigues de Araújo, se manifestou sobre esse
assunto sugerindo que o CGTI auxilie no processo. Assuntos Gerais: A conselheira Rafaele Rodrigues
de Araújo reforçou o convite para participação dos coordenadores, no dia 30/9 às 8h na reunião do
Comitê de Curricularização de Extensão. O presidente destacou que amanhã, dia 30 de setembro, terá
reunião com a Reitoria para conversar sobre o retorno presencial e que até o momento a situação segue
como a anteriormente informada pela Diretora Adriana Ladeira Pereira por e-mail. Também destacou
sobre o andamento da instalação das cúpulas do IMEF. A conselheira Fabíola Sperotto pediu colaboração
para a divulgação do Evento aprovado do PROFMAT, o “ I Encontro Gaúcho do PROFMAT”. Nada mais
havendo a tratar, a reunião foi encerrada às 10 horas e 05 minutos e foi lavrada a presente ata, que vai
assinada pelo Diretor em Exercício do Instituto de Matemática, Estatística e Física, Professor Doutor
Jorge Luiz Pimentel Junior e por mim, Patrícia Ciciliano Beck Rodrigues, Assistente em Administração,
que secretariei a reunião.
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Diretor em exercicio do IMEF

 


