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Ata n.º 17/2021

Aos vinte dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e um, às 9h30min foi realizada por web
conferência a reunião extraordinária  do Conselho do Instituto de Matemática, Estatística e Física –
IMEF, através do link: https://meet.jit.si/reuniaoextraordinaria-ConselhodoIMEF-outubro, com
participação dos seguintes membros: Adriana Elisa Ladeira Pereira, Cristiana Poffal, Darci Savick,
Débora Spenassato, Daiane Freitas, Edite Taufer, Eliane Cappelletto, Everaldo Arashiro, Edite Taufer,
Fabiana Travessini de Cezaro, Grasiela Martini, João Thiago Amaral, Juan Salvador, Julian Suarez,
Juliano Marangoni, Karin Ritter Jelinek, Leandro da Silva Saggiomo, Luciele Rodrigues Nunes, Luiz
Fernando Mackedanz, Matheus Lazo, Otavio Socolowski Junior, Renê Baltazar Jr. Como convidados os
docentes Adriano de Cezaro, André Meneghetti e a técnica Patrícia Ciciliano, A reunião apresentou os
seguintes pontos, na ordem que seguem e de acordo com documentação previamente encaminhada aos
conselheiros. Ponto um. Homologação da lista de inscrições e aprovação da proposta de cronograma para
a realização das provas referentes ao concurso público para o cargo de professor do magistério superior,
edital nº 12/2021, processo nº 23116.000661/2021-76, área de Ciências Exatas e da Terra e matéria
Análise Numérica. A presidente realizou a leitura da proposta de cronograma do concurso encaminhada
pela banca e fez algumas observações pontuais ao longo da leitura com o auxílio do presidente da banca,
a fim de adequar o documento que será publicado posteriormente. Entre as observações, o presidente da
banca destacou que de forma diferente de como os concursos tem sido realizados até o presente momento,
neste certamente todos os documentos serão enviados através do sistema da FURG e não mais de forma
física e impressa. Na sequência, a presidente fez a leitura da lista completa dos candidatos inscritos no
edital n° 12/2021. A presidente abriu espaço para manifestações, sem comentários, em votação, a
proposta de cronograma e a lista de inscrições foram aprovadas por unanimidade. Ponto dois. Aprovação
da proposta de alteração da banca do concurso público do cargo de professor do magistério superior
Edital nº 12/2021, processo nº 23116.000661/2021-76, área de Ciências Exatas e da Terra e matéria
Análise Numérica. A presidente fez a leitura dos documentos enviados pelo membro da banca, professor
Sebastião Gomes, e pelo presidente da banca, professor Adriano de Cezaro, com as solicitações de
substituição na banca do concurso, por impedimento legal. A presidente abriu espaço para manifestações
e o atual presidente da banca fez um breve relato sobre os impedimentos legais e comentou sobre a
sugestão encaminhada com os nomes dos docentes para a nova composição da banca do concurso. Ele
explicou que entrou em contato com os docentes do IMEF e disse que não existem impedimentos com a
nova composição da banca. Além disso, o presidente da banca solicitou o apoio da Unidade Acadêmica
durante o concurso, para que o suporte técnico seja suficiente para a impressão, reprodução e leitura das
provas escritas, e também para a gravação das provas didáticas. Ele salientou ainda, que a Unidade deve
encaminhar uma solicitação para a PROGEP de fiscais de corredor para o acompanhamento dos
candidatos que necessitarem sair da sala da prova escrita e também comentou a respeito da necessidade
da solicitação à PROINFRA de higienização das salas que serão utilizadas no concurso. Sem mais
manifestações, em votação, a seguinte alteração foi aprovada por unanimidade: Prof. Dr. André Menegetti
(Presidente); Prof. Dr. Julian Sejje (titular); Prof. Dr. Antonio Goulart (suplente interno); Prof. Dr. Maicon
Marques Alves (titular externo - UFSC) e Profa. Dra. Juliana Sartori Ziebell (suplente externo - UFRGS).
Ponto três. Indicação da Profa. Flávia Conde Kneip como representante do IMEF para Agente de Gestão
Ambiental da FURG. A presidente explicou a razão da necessidade da indicação de um representante do
IMEF, conforme foi solicitado na última reunião do Conselho do IMEF pela SGA. Além disso, a
presidente informou que o Agente de Gestão Ambiental (AGA) das Unidades deve ser membro da CIAP
e disse que consultou a CIAP do IMEF a respeito dos interessados em representar a Unidade como AGA,
sendo que a Profa. Flávia Conde Kneip foi a única interessada. Em seguida a presidente abriu espaço para
manifestações, sem manifestação, a indicação da docente Flávia Conde Kneip como representante do
IMEF para Agente de Gestão Ambiental da FURG foi aprovada por unanimidade. Ponto quatro.
Aprovação da nova composição do NDE do curso de Física Bacharelado. A presidente fez a leitura da
nominata encaminhada pelo coordenador do curso de Física Bacharelado e abriu espaço para
manifestações. Sem comentários, em votação, a nova composição do NDE foi aprovada por unanimidade,
conforme segue: João Thiago de Santana Amaral (coordenador); Cristian Giovanny Bernal (coordenador
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adjunto); Juan Segundo Valverde Salvador; Aline Guerra Dytz; Fabrício Ferrari; Otávio Socolowski
Junior; Matheus Jatkoske Lazo; Leopoldo Rota de Oliveira. Ponto cinco. Aprovação do pedido de
Emissão de Portaria - Atualização da Comissão de Pós-Graduação do PPGECE, Mem. 19/2021 -
CCurMestProfEnsCieEx -SAP. A presidente fez a leitura dos documentos enviados e abriu espaço para
manifestações. Sem comentários, em votação, a atualização da Comissão de Pós-Graduação do PPGECE
foi aprovada por unanimidade, conforme segue: Profa. Dra. Karin Ritter Jelinek; Prof. Dr. Charles dos
Santos Guidotti; Profa. Dra. Rosângela Menegotto Costa; Prof. Dr. Tobias Espinosa; Carla Jordana
Rönnau (Representante Discente); Adriane Beatriz Liscano Janisch (Representante Discente - Suplente).
Ponto seis.  Aprovação da nova composição do NDE do Curso de Licenciatura em Ciências EaD. A
presidente fez a leitura da nominata encaminhada pelo técnico Fernando Magalhães, secretário do
referido curso, e abriu espaço para manifestações. Sem comentários, em votação, a nova composição do
NDE do curso de Licenciatura em Ciências EaD foi aprovada por unanimidade, conforme segue:
Berenice Vahl Vaniel (coordenadora – IMEF); Tiago Dziekaniak Figueiredo (coordenador adjunto –
IMEF); Valmir Heckler – IMEF; Suzi Samá Pinto – IMEF; Raquel Pereira Quadrado – IE; André Luis de
Castro Freitas – C3; Sônia Marisa Hefler – ICB; Emanuela Garbin Martinazzo Aumonde – ICB. A
presidente solicitou inclusão do seguinte ponto na pauta, explicando que este ponto foi encaminhado no
final da tarde do dia 19/10/2021 para o e-mail da Direção: Aprovação de alteração de coordenação
adjunta do Mestrado Nacional Profissional em Ensino de Física - Polo 21 FURG (PROFIS) MNPEF. A
presidente fez a leitura do Mem 14/2021 CCurMNPEF e abriu espaço para manifestações. O conselheiro
Everaldo Arashiro, atual coordenador adjunto do MNPEF, relatou brevemente suas razões para solicitar
saída da coordenação adjunta e disse que se coloca à disposição para a transição entre coordenadores.
Sem mais manifestações, em votação, a saída do Prof. Everaldo como Coordenador Adjunto do MNPEF e
a indicação da Profª. Aline Guerra Dytz como coordenadora adjunta pro tempore, a partir do dia
19/10/2021, até que seja feito novo processo eleitoral para escolha da Coordenação Adjunta foi aprovada
por unanimidade. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às 11h 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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