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Ata n.º 1/2021

 
Aos vinte e quatro dias do mês de fevereiro 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://conferenciaweb.rnp.br/events/reuniao-ordinaria-do-conselho-do-imef-furg, com
participação dos seguintes membros: Adriana Elisa Ladeira Pereira, Celiane Machado, Cristian Giovanny
Bernal, Darci Luiz Savicki, Denise Maria Varella Martinez, Dinalva Aires de Sales, Débora Spenassato,
Edite Taufer, Eliane Cappelletto, Everaldo Arashiro, Fabiana Travessini de Cezaro, Fernanda Sauzem
Wesendonk, Grasiela Martini, Juan Salvador, Jorge Luiz Pimentel Junior, Julian Moises Sejje Suarez,
Juliano Marangoni, Karin Ritter Jelinek, Leandro da Silva Saggiomo, Luciele Rodrigues Nunes, Mario
Rocha Retamoso, Otavio Socolowski Junior, Rafael Pinto Granada, Rene Carlos Cardoso Baltazar Junior,
Suzi Samá, Tanise Paula Novello. A presidente solicitou que os pareceres não sejam lidos nesta reunião
devido a extensão da pauta e também porque os documentos foram enviados previamente. Os
conselheiros aprovaram a solicitação. A reunião apresentou os seguintes pontos, na ordem que seguem e
de acordo com documentação previamente encaminhada aos conselheiros: Ponto um. Homologação dos
novos representantes do Conselho e Câmaras do IMEF. A presidente fez a leitura das listas dos
representantes das Câmaras de Ensino, Pesquisa e Extensão, assim como do Conselho da Unidade. Sem
mais comentários, em votação, as seguintes indicações para os representantes das Câmaras do IMEF
foram aprovadas por unanimidade: Câmara de Ensino: Alessandro Kahmann (Estatística), Charles dos
Santos Guidotti (Física - SAP), Cristiana Andrade Poffal (Matemática), Cristiano Brenner Mariotti
(Física), Denise Maria Varella Martinez (Matemática), Flávia Conde Kneip (Estatística - SAP). Câmara
de Pesquisa: Darci Luiz Savicki (Matemática), Juliano César Marangoni (Estatística), Otávio Socolowski
Júnior (Física). Câmara de Extensão: Gustavo Martinez Souza (Estatística), Juliana da Silva Ricardo
Nunes (Matemática), Rafaele Rodrigues de Araújo (Física). Também foram aprovadas por unanimidade
as seguintes indicações dos representantes das áreas no Conselho da Unidade: Representantes da
Matemática: Darci Savicki, Edite Taufer, Grasiela Martini, Luciele Nunes, Julian Suarez, Jurselem Perez,
Cristiano Garibotti (Suplente). Representantes da Estatística: Débora Spenassato, Flávia Kneip
(Suplente). Representantes da Física:  Pedro Santoro, Otávio Socolowski Júnior, Juan Salvador,
Evamberto Goes (Suplente). Representantes dos TAEs:  Leandro Saggiomo, Rafael Granada, Patrícia
Ciciliano Beck Rodrigues (Suplente). Ponto dois. Aprovação da reformulação das disciplinas
obrigatórias e optativas do mestrado em Física, conforme Memorando 27/2020. A presidente fez a leitura
do parecer 136/2020 da Câmara de Pesquisa, pois este documento não foi encaminhado com a pauta da
reunião, e abriu espaço para manifestações. O conselheiro Cristian Bernal questionou a respeito da
disciplina Evolução Estelar, que está sendo extinguida e criada ao mesmo tempo. A coordenadora Dinalva
explicou que está sendo criada uma disciplina diferente e com outro nome, “Estrutura e Evolução
Estelar”, configurando duas disciplinas com enfoques distintos. A disciplina Teoria da Evolução Estelar
será extinta e a disciplina Estrutura e Evolução Estelar está sendo criada. Sem mais manifestações, a
reformulação foi aprovada por unanimidade. Ponto três.  Homologação da Alteração na composição do
NDE das Ciências Exatas, conforme Memorando 10/2020- IMEF/SAP.  A presidente fez a leitura do
memorando e abriu espaço para manifestações. Sem comentários, o ponto foi colocado em votação e a
seguinte nominata do NDE do curso de Licenciatura em Ciências Exatas foi homologada por
unanimidade: Rene Baltazar (coordenador do curso - IMEF); Charles dos Santos Guidotti (coordenador
adjunto - IMEF); Lucas Ogliari (IMEF); Tobias Espinosa (IMEF); Manoel Leonardo Martins (EQA);
Caroline Braga (IE); Marco Aurelio Rocha Di Franco (ILA); Fabio dal Molin (ICHI).   Ponto quatro.
Homologação do Memorando 02/2020 de aprovação dos editais: EDITAL Nº 01/PPGMC/2021 e
EDITAL Nº. 02/PPGMC/2021, seleção de ingresso no Mestrado e Doutorado do PPGMC. A presidente
fez a leitura do memorando e abriu espaço para manifestações. Sem manifestações e de acordo com o
parecer 137/2020 da Câmara de Pesquisa, o memorando foi homologado por unanimidade. Ponto cinco.
Homologação do ad referendum referente a aprovação do edital de aluno regular do MNPEF, conforme
Memorando 08/2020. A presidente fez a leitura do memorando e abriu espaço para manifestações. Sem
manifestações e de acordo com o parecer 01/2021 da Câmara de Pesquisa, o memorando foi homologado
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por unanimidade.  Ponto seis.  Aprovação da nova composição do NDE do curso de Física Bacharelado.
A presidente fez a leitura do memorando e abriu espaço para manifestações. A conselheira Fabiana De
Cezaro questionou sobre como é realizada a escolha dos membros do NDE. A presidente explicou que
não existe uma regra, mas informou que a cada dois anos deverá ter renovação parcial do NDE, mas que
devem ser mantidos dois de seus membros para assegurar a continuidade no processo de
acompanhamento do curso. A conselheira Fabiana sugeriu que seja enviado um e-mail a todos os
docentes que atuam no curso a fim de verificar o interesse em participar do NDE. O conselheiro Mário
Retamoso comentou que já questionou em outros momentos, por que o coordenador abriria o convite ao
NDE sendo que esta comissão assessora seu papel de coordenador? Os conselheiros Jorge e Grasiela
concordam com esse ponto de vista. A presidente fez a leitura da Instrução Normativa Nº 01/2016 da
PROGRAD que trata das atribuições e do funcionamento dos NDEs, e de acordo com o Art.5º desta IN, a
forma de escolha dos membros do NDE indicados ao Conselho será definida pela Unidade Acadêmica.
Sendo assim, a presidente sugeriu que este seja um ponto de pauta em uma próxima reunião do Conselho.
O conselheiro Leandro também comentou que esta discussão seria mais adequada em outro momento,
como um ponto independente. Sem mais comentários, o ponto foi colocado em votação e a seguinte
nominata do NDE do curso de Física Bacharelado foi homologada por unanimidade: João Thiago de
Santana Amaral (coordenador); Cristian Giovanny Bernal (coordenador adjunto); Juan Segundo Valverde
Salvador; Aline Guerra Dytz; Fabrício Ferrari; Otávio Socolowski Junior; Matheus Jatkoske Lazo;
Evamberto Garcia de Goes.  Ponto sete Aprovação do projeto de ensino “Tutoria em tempos de
pandemia: suporte ao ensino remoto no curso de Física Bacharelado” coordenador pelo Prof. João
Thiago. A presidente abriu espaço para manifestações. Sem manifestações e de acordo com o parecer
6/2021 da Câmara de Ensino, o projeto foi aprovado por unanimidade. Ponto oito. Alteração do NDE do
curso de Ciências EaD, conforme Memorando 13/2021. A presidente fez a leitura do memorando e abriu
espaço para manifestações. Sem comentários, em votação a seguinte nominata foi homologada por
unanimidade: Profa. Dra. Tanise Paula Novello (Coordenadora); Prof. Dr. Eneilson Campos Fontes
(coordenador adjunto); Profa. Dra. Raquel Pereira Quadrado; Prof. Dr. Valmir Heckler; Prof. Dr. André
Luis de Castro Freitas; Profa. Dra. Suzi Samá Pinto. Ponto nove. Alteração curricular do curso de
Ciências EaD. A presidente abriu espaço para comentários. Sem manifestações e de acordo com o parecer
2/2021 da Câmara de Ensino, a alteração curricular do curso de Licenciatura em Ciências EaD foi
aprovada por unanimidade. Ponto dez. Relatório do Projeto Ciência com Consciência, parecer 4/2021.  A
presidente explicou que por orientação da PROEXC, assumiu como coordenadora do referido projeto,
devido ao falecimento do professor responsável e para que o relatório do mesmo pudesse ser submetido
no Sisproj para a aprovação do Conselho. Salientou que o projeto deverá ser finalizado para que sejam
emitidos os certificados dos participantes. Em seguida abriu espaço para comentários. Sem manifestações
e de acordo com o parecer 4/2021 da Câmara de Extensão, o relatório foi aprovado por unanimidade.
Ponto onze. Aprovação do relatório do projeto de ensino “Atividades de Tutoria do Curso de Matemática
Licenciatura” coordenado pelo Prof. Rodrigo Soares. A presidente abriu espaço para comentários. Sem
manifestações e de acordo com o parecer 5/2021 da Câmara de Ensino, o projeto foi aprovado por
unanimidade. Ponto doze. Aprovação do relatório do projeto de ensino “Matemática Aplicada: Ações de
Tutoria para o período emergencial” coordenado pela Prof.ª Cristiana Poffal, parecer 03.2021. A
presidente abriu espaço para comentários. Sem manifestações e de acordo com o parecer 03/2021 da
Câmara de Ensino, o projeto foi aprovado por unanimidade. Ponto treze. Homologação da nova
composição do NDE do curso de Matemática Licenciatura. A presidente fez a leitura do e-mail
encaminhado pela coordenação do curso com a nova nominata e abriu espaço para manifestações. Sem
comentários, em votação a seguinte nominata do NDE do curso de Matemática Licenciatura foi
homologada por unanimidade: Daiane Freitas (Coordenadora), Celiane Machado (Coordenadora
Adjunta), Cinthya Meneghetti, Débora Laurino, Eneilson Fontes, Marília Dallasta, Mauren Porciúncula,
Tanise Novello. Ponto quatorze. Aprovação da proposta de criação do Gabinete de Gestão Acadêmica,
composto pela Direção, Vice-Direção, Administrador e Coordenadores dos Cursos de Graduação e Pós-
Graduação. A presidente fez a leitura da proposta e abriu espaço para manifestações. O conselheiro
Leandro complementou a proposta, explicando suas motivações. A conselheira Karin demonstrou
preocupação nas atribuições deste gabinete e perguntou se não seriam pautas das CIAP e do Conselho. O
conselheiro Leandro explicou que a CIAP constrói e acompanha o plano de ação da Unidade. O objetivo
do Gabinete é buscar alternativas concretas para o cumprimento das propostas. A conselheira Dinalva
sugeriu que o Gabinete tenha um membro representativo da CIAP. A presidente se manifestou quanto ao
sombreamento do Gabinete e do Conselho da Unidade, explicando que o Conselho é deliberativo e o
Gabinete consultivo. A conselheira Denise reiterou a importância deste gabinete. A presidente colocou
em votação, sem manifestações, o ponto foi aprovado por unanimidade. Ponto quinze. Aprovação da
nominata de professores que ministrarão a disciplina Física para Oceanografia, conforme Mem.23.2021-
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IO. A presidente fez a leitura do memorando e explicou que a Direção do IO solicitou a oferta da referida
disciplina, devido ao fato de que o coordenador do curso de Oceanologia não fez esta solicitação no prazo
estipulado pela PROGRAD.  Ela salientou que esta é uma situação recorrente e que a Câmara de Ensino
entra em contato com o coordenador para verificar a necessidade desta oferta ou recebe a solicitação
extemporânea da mesma. Neste semestre, conforme foi decidido na reunião ordinária do mês de
novembro de 2020 do Conselho do IMEF, esta disciplina não seria ofertada, entretanto o Diretor do IO
informou sobre a necessidade da oferta, pois é uma disciplina obrigatória. Sendo assim, a Direção do
IMEF propôs que neste semestre, em caráter emergencial, esta disciplina poderia ser ofertada desde que
um professor do IO se responsabilizasse pela mesma. A conselheira Edite questionou se esta disciplina
pode ser ministrada por outros professores, já que consta na carga do IMEF. A conselheira Denise
explicou que na criação do IMEF os professores que ministravam essa disciplina foram para o IO. O
conselheiro Juliano exemplificou que na criação do Mestrado em Ambientometria, houve uma situação
parecida e foi verificado junto aos setores responsáveis que na graduação existe uma rigidez quanto a
locação das disciplinas e as áreas dos Institutos. O conselheiro Everaldo enfatizou que esta medida foi
tomada devido a falha no envio da solicitação pela coordenação. A presidente esclareceu que a aprovação
será com a indicação de excepcionalidade. O conselheiro Juliano sugeriu a indicação de um professor do
IMEF para atuar junto ao colegiado de professores do IO na disciplina. A conselheira Eliane comentou
que considera desnecessário pois existe um histórico de professores de outras Unidades ministrando
disciplinas do IMEF devido a falta crônica de docentes na área da Física. O conselheiro Cristian colocou
que esta situação não pode se repetir. A conselheira Karin comentou que no campus de SAP já ocorreu
uma situação parecida com disciplinas extras, solicitadas fora da distribuição em re-oferta. Os
conselheiros Everaldo, Juan, Dinalva, Otávio, Fernanda e Eliane não consideram necessária a
participação de um docente do IMEF no colegiado. Em votação, sem mais manifestações, foi aprovada a
indicação dos seguintes professores: Carlos Augusto França Schettini e Leopoldo Rota de Oliveira
(responsável), para ministrarem em colegiado a disciplina 03185 - Física para Oceanografia, que será
ofertada para os alunos do curso de Oceanologia, no segundo semestre letivo de 2020. Ponto dezesseis.
Aprovação da solicitação de Redistribuição da docente Tanise Paula Novello, conforme processo
23116.000077/2020-30.  A presidente fez a leitura do requerimento e dos documentos que constam no
processo. Na sequência explicou que entrou em contato com a Diretora responsável e a Pró-Reitora da
PROGEP e obteve a informação de que essa vaga está liberada, podendo ser preenchida imediatamente
no IMEF. A presidente salientou que existem dois concursos válidos com candidatos aprovados e aptos à
posse.  O conselheiro Leandro Saggiomo argumentou que o Conselho deve analisar com base no interesse
da administração e seguindo o princípio da impessoalidade. A presidente pontuou que corrobora com a
posição do conselheiro Leandro e que a Instituição não será lesada. A conselheira Denise pontuou que
devemos ter o cuidado com as questões burocráticas, devido a um histórico de experiências em outras
redistribuições. Também sugeriu seu critério para escolha do novo docente sendo o mais próximo da área
da professora Tanise e o concurso mais antigo. A conselheira Grasiela questionou se a vaga seria SEAD
ou IMEF e a presidente esclareceu que a área da Matemática irá analisar isso posteriormente. A
conselheira Fabiana sugeriu uma reunião com o corpo docente da Matemática, inclusive para verificar se
algum professor tem interesse em atuar na EaD, antes da deliberação sobre a nova vaga. A conselheira
Karin demonstrou sua preocupação quanto ao código de vaga ser EaD e relatou sua própria experiência
de remoção. O conselheiro Leandro esclareceu que o fator a se considerar é o perfil de vaga, decidido
pelo Instituto. Sem mais manifestações, a solicitação de redistribuição da docente Tanise Novello foi
colocada em votação, sendo aprovada com uma abstenção. Assuntos Gerais. A presidente relembrou da
reunião que ocorrerá em quatro de março com todos os servidores do IMEF e também na reunião que
ocorrerá no dia onze de março com a CIAP e as coordenações de curso, referentes à elaboração de forma
coletiva do Plano de Ação da Unidade. Além disso comunicou sobre o recebimento do relatório de
Avaliação do Ensino Remoto, que foi elaborado pela Diretoria de Avaliação Institucional e foi
encaminhado para a CIAP e para os coordenadores dos cursos. Afirmou que este relatório também será
encaminhado aos demais servidores. O conselheiro Leandro comunicou sobre o início do processo de
levantamento patrimonial na Unidade. Nada mais havendo a tratar, 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, Amanda Duarte Pimentel, Assistente em Administração, que secretariei a
reunião.
 

 
 

Amanda Duarte Pimentel
Assitente em Administração
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Prof.ª Dr.ª Adriana Elisa Ladeira Pereira
Diretora do IMEF
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