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Ata n.º 18/2021

Aos vinte e sete dias do mês de outubro 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 dos links: 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: Aline Guerra Dytz, Cristiana Andrade Poffal , Débora Spenassato,
Daiane Freitas, Denise Vieira de Sena, ,Edite Taufer, Fabiana Travessini, Fernanda Sauzem Wesendonk,
Cristian Giovanny Bernal, Juan Segundo Valverde Salvador, Julian Moises Sejje Suarez, Karin Ritter
Jelinek, Leandro da Silva Saggiomo, Otavio Socolowski Junior, Rafael Pinto Granada, Rene Carlos
Cardoso Baltazar. Como convidado participou o servidor: André Meneghetti. Justificaram a ausência os
membros: Luciele Nunes, Jurselem C. Perez, Darci Saviki e Grasiela Martini. A reunião apresentou os
seguintes pontos, na ordem que seguem e de acordo com documentação previamente encaminhada aos
conselheiros: Ponto Um: Aprovação da criação do grupo de pesquisa Estatística Ambiental, coordenação
Juliano Marangoni, parecer 104.201. O presidente fez uma leitura do parecer e abriu espaço para
manifestações. Sem comentários, o ponto foi aprovado por unanimidade. Ponto Dois: Aprovação de
projeto de Pesquisa O eu-professor coletivo-singular: discursos sobre seus saberes e fazeres no contexto
das tecnologias, coordenador Tiago Dziekaniak Figueiredo, parecer 103.201. O presidente fez a leitura do
parecer e abriu espaço para manifestações. Sem comentários, o ponto foi aprovado por unanimidade.
Ponto Três: Homologação do Memorando 237/2021 referente a aprovação do edital nº 11 -  Seleção
extraordinária de candidatos para o ingresso no Programa de Pós-Graduação em Modelagem
Computacional, Mestrado, segundo semestre de 2021, para preenchimento de bolsas de estudo vacantes.
O presidente fez a leitura do Memorando  e abriu espaço para manifestações. Sem comentários, o ponto
foi aprovado por unanimidade. Ponto Quatro: Homologação dos atos e resultado do concurso referente
ao Edital 040/2021 Nº Processo 23116.001950/2021-92. O presidente fez a leitura do relatório sucinto do
processo e abriu espaço para manifestações. Sem manifestações os atos e o seguinte resultado final foi
aprovado por unanimidade: Leandro Costa Fávaro (primeiro lugar), Pietro Camacho Sartori (segundo
lugar) e Bruno Ramos (terceiro lugar), foram os aprovados. Ponto Cinco: 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. O
presidente fez a leitura do email encaminhado pelo presidente da banca, explicando que devido à
regulamentação da Universidade de exigência  de vacinação completa para entrada no campus,
considerando que um dos membros da banca, o professor Julian Moises Sejje Suarez, ainda não está
vacinado, houve a necessidade de troca de membro. O presidente abriu espaço para manifestações. Sem
manifestações, a nova composição da banca foi aprovada, alterando o membro Julian Moises Sejje Suarez
pelo docente suplente Antônio Gledson Oliveira Goulart e como nova suplente, a inclusão da docente
Fabíola Aiub Sperotto. Ponto Seis: Apreciação da solicitação contida no Mem 112/2021 ILA “Pré-
requisito - disciplinas Libras I e Libras II”. O presidente fez a leitura do Memorando encaminhado e abriu
espaço para manifestações. A conselheira Daiane Freitas disse que acredita que os cursos devam alterar o
QSL colocando o pré-requisito. Sem mais manifestações, o ponto foi aprovado por unanimidade. Ponto
Sete: Aprovação da alteração de nomes de docentes da disciplina de História da Física do curso de
Licenciatura em Física EaD, conforme Mem 242/2021 IMEF. O presidente fez a leitura do Memorando e
abriu espaço para manifestações. Sem manifestações, a seguinte alteração foi aprovada por unanimidade:
Disciplina código 01477D - História da Física, Curso Licenciatura em Física EAD, semestre 2/2021:
Exclusão do docente André Ricardo Rocha da Silva, inclusão dos docentes Charles dos Santos Guidotti e
Rafaele Rodrigues de Araujo. Polos de: Esteio, Gramado, Mostardas, São Francisco de Paula, São José do
Norte e São Lourenço do Sul. Nada mais havendo a tratar, às 9h e 30 minutos  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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