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Ata n.º 20/2021

Aos quinze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e um, às 10h e 20min foi realizada por
web conferência a reunião ordinária  do Conselho do Instituto de Matemática, Estatística e Física –
IMEF, através do link: meet.google.com/myn-frfh-khf , com participação dos seguintes membros:
Adriana Elisa Ladeira Pereira, Agueda Maria Turatti, Débora Spenassato, Daiane Freitas, Denise Maria
Varella Martinez, Edite Taufer, Eliane Cappelletto, Fabíola Sperotto, Grasiela Martini, Cristian Bernal,
Jorge Pimentel Jr, Juan Salvador, Julian Suarez, Juliano Marangoni, Jurselem Carvalho Perez, Karin
Ritter Jelinek, Leandro da Silva Saggiomo, Mario Retamoso, Otavio Socolowski Junior, Patrícia
Ciciliano, Rafael Granada, Suzi Samá, Tiago Dziekaniak Figueiredo. Como convidados: André
Meneghetti, Carlos Frajuca, Cinthya Meneghetti, Denise Sena e Washington Correia Filho. Justificaram a
ausência as docentes Berenice Vaniel e Luciele Nunes. A reunião apresentou os seguintes pontos, na
ordem que seguem e de acordo com documentação previamente encaminhada aos conselheiros. Ponto
um. Aprovação de alteração no NDE do curso Licenciatura em Ciências EaD. A presidente fez a leitura
do documento encaminhado e abriu espaço para manifestações. Sem mais comentários, a seguinte
nominata foi aprovada por unanimidade: Profa. Doutora Berenice Vahl Vaniel (Coordenadora), Prof.
Doutor Tiago Dziekaniak Figueiredo (Coordenador Adjunto), Prof.ª Doutora Suzi Samá Pinto, Prof.ª
Doutora Raquel Pereira Quadrado, Prof. Doutor Valmir Heckler, Prof. Doutor André Luis de Castro
Freitas, Prof.ª Doutora Sônia Marisa Hefler, Prof.ª Doutora Emanuela Garbin Martinazzo e Prof. Dr.
Daniel da Silva Silveira (inclusão). Ponto dois. Aprovação de relatórios: [ENS - 1726] Oficinas de
Matemática Básica, coordenado pela TAE Patrícia Lima da Silva, Parecer 120/2021 da Câmara de
Ensino; [PESQ - 642] Estudo da absorção de nanopartículas por plantas através de técnicas de feixes de
íons, coordenado pela docente Carla Eliete, Parecer 117/2021 da Câmara de Pesquisa; [EXT - 1193]
Projeto Piloto de Telemetria Industrial Portuária - Fase 1, coordenado pelo docente Fabrício Ferrari,
Parecer 123/2021 da Câmara de Extensão; [EXT – 1490] V Feira das Ciências: Integrando Saberes no
Cordão Litorâneo – 2a edição virtual, coordenado pela docente Rafaele Rodrigues de Araújo, Parecer
118/2021 da Câmara de Extensão; [EXT - 1504] Curso Online sobre Interdisciplinaridade no espaço
escolar: ser/fazer e o eu/outro, coordenado pela docente Rafaele Rodrigues de Araújo, Parecer 119/2021
da Câmara de Extensão; [EXT - 1649] I Encontro Gaúcho do PROFMAT, coordenado pela docente
Fabiana Travessini de Cezaro, Parecer 122/2021 da Câmara de Extensão. A presidente perguntou se
poderia fazer a aprovação dos relatórios em bloco, o que foi aprovado pelos conselheiros presentes. Abriu
espaço para manifestações e sem manifestações, os relatórios foram aprovados por unanimidade de
acordo com os pareceres das referidas Câmaras. Ponto três. Homologação do Memorando 307/2021, ad
referendum de aprovação dos Editais n.º 12 e 13/2021, editais que tratam da seleção de alunos regulares
para ingresso no 1º semestre de 2022 do curso de Mestrado e de Doutorado no Programa de Pós-
Graduação em Modelagem Computacional, respectivamente, pareceres 115/2021 e 116/2021. A
presidente perguntou se precisava fazer a leitura dos documentos, pois foram enviados previamente. Os
conselheiros responderam que não havia necessidade. Sem manifestações, em votação, o memorando foi
homologado por unanimidade, de acordo com os pareceres 115/2021 e 116/2021 da Câmara de Pesquisa.
Ponto quatro. Aprovação de projetos de monitoria: Física Experimental para o Sistema remoto,
coordenado pela docente Aline Dytz; Cálculo I e Números e Funções, coordenado pelo docente Cristiano
Garibotti. A presidente perguntou se precisaria fazer leitura dos projetos, pois foram encaminhados
previamente. Os conselheiros responderam que não havia necessidade. A presidente explicou que já havia
sido deliberado no Conselho que os projetos de monitoria não necessitam da análise e parecer da Câmara
de Ensino e em seguida perguntou se poderia encaminhar a aprovação dos relatórios em bloco, o que foi
aprovado pelos presentes. Sem comentários, em votação, os projetos foram aprovados por unanimidade.
Ponto cinco. Apreciação de Processo de Apuração de Fato N° 23116.002544/2021-47.  A presidente
lembrou que o processo de Apuração de Fato cujo requerente, Professor Jorge Pimentel Júnior, solicita
que a direção do IMEF tome atitudes cabíveis com relação à conduta do estudante Maurício Rodrigues
Borges na disciplina FIS1309 - Laboratório de Física I (Turma única) ofertada no semestre de 2021/01 foi
enviado previamente a todos. Ela destacou que designou por meio da Portaria 2289/2021 a comissão para
apuração de fato referente ao processo supracitado, sendo esta comissão composta pelos membros Profa.
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Dra. Cinthya Maria Schneider Meneghetti, TAE. Dr. Leandro da Silva Saggiomo e o discente do curso de
Matemática Licenciatura Leonardo Pavlak Suris. A presidente informou que convidou a docente Cinthya
Meneghetti para participar da reunião, pois o técnico Leandro Saggiomo, que também é membro da
comissão, já faz parte do Conselho. Ela estacou ainda que o caso do estudante Maurício Borges já é
recorrente, pois o aluno já recebeu uma carta de advertência por outro processo de apuração de fato
encaminhado pelo Professor Cristiano Mariotti ao Conselho. Em seguida a presidente perguntou se
poderia fazer a leitura apenas do relatório final da Comissão, o que foi aprovado pelos presentes. A
presidente fez a leitura do relatório e abriu espaço para manifestações. A docente Cinthya Meneghetti
destacou que a penalidade será registrada no histórico do aluno, de acordo com o regimento da FURG e
que nesta situação foi a primeira vez que a PRAE chamou o aluno para uma conversa, pois processo
anterior que também ocorreu desrespeito do aluno, ele não havia sido chamado para conversar com a
PRAE nem com psicólogo. O conselheiro Mario Retamoso perguntou se o registro será permanente e a
docente Cinthya Meneghetti disse que acredita que sim, mas que poderia se informar. A conselheira
Agueda Turatti disse que foi professora do aluno em várias disciplinas e que não chegou a ter problemas
com ele, mas relatou sobre uma ocasião na qual em uma apresentação de trabalho o discente manifestou
comportamento semelhante, não tão severo quanto ao narrado no processo, o que indica que o
comportamento do estudante piorou. Alguns professores fizeram perguntas sobre o fato e estas foram
respondidas pelos membros da comissão e pela presidente, a título de esclarecimento. O conselheiro
Mario Retamoso disse que concorda com a punição, mas que discorda do registro no histórico caso isso
seja permanente, pois acredita que isso prejudica o aluno em sua futura vida profissional. A conselheira
Patrícia Ciciliano respondeu no chat que o Regimento da FURG prevê que o registro das sanções de
repreensão e suspensão será retirado do histórico escolar do estudante após a conclusão do curso, de
acordo com o parágrafo único do artigo 108 do Regimento. Ela informou ainda que isso não prejudica
vida profissional posterior do estudante, mas o coloca em cheque pois a próxima etapa pode ser
suspensão e depois sendo recorrente, expulsão. O conselheiro Cristian Bernal escreveu no chat que “pelo
que vejo, não vai acontecer nada com ele. Vai se graduar logo, fica limpo e sem nenhuma mudança no seu
comportamento”. A conselheira Agueda Turatti escreveu no chat que o aluno “não tem muita paciência
em explicar para quem sabe menos do que ele. É bom acompanhar as práticas pedagógicas no curso”. A
conselheira Suzi Samá disse que entende a preocupação do conselheiro Mario Retamoso, mas que se
preocupa mais com as centenas de alunos que poderão sofrer com a atitude do futuro docente. A
conselheira Débora Spenassato concordou com a fala da conselheira Suzi. A conselheira Eliane
Cappelletto disse que o discente se comporta de forma hostil com colegas do bacharelado e docentes nos
quais ele acredita que sejam bacharéis, como rotulando-os, mas não presenciou este tipo de
comportamento com alunos ou colegas do PIBID. Ela disse que o aluno iniciou seu curso no bacharelado
e que migrou para a licenciatura no meio do curso, quando o comportamento parece ter iniciado.
Destacou que o aluno está em situação regular, matriculado em disciplinas e terminando o TCC. Os
presentes discutiram o caso, tiraram dúvidas e emitiram opiniões e sem mais manifestações, o ponto foi
colocado em votação e a indicação da comissão de que o aluno Maurício Borges seja repreendido,
conforme Regimento Geral da Universidade, Seção II, Do Regime Disciplinar, Art. 104 foi aprovada por
unanimidade. Ponto seis.  Homologação dos atos e resultado final do processo 23116. 000661/2021-76,
referente ao Concurso para professor Permanente, Edital 12/2021 de 27.08.2021. A presidente perguntou
se precisaria fazer leitura dos documentos, pois foram encaminhados previamente. Os conselheiros
responderam que não havia necessidade. A presidente fez a leitura do relatório final do processo e abriu
espaço para manifestações. O presidente da banca, o docente André Meneghetti, agradeceu à participação
dos demais membros da banca, à docente Fabíola Sperotto pela sua colaboração e ao técnico Alisson
Pereira pelo seu apoio durante o concurso. Disse que o concurso correu sem problemas, mas que pela
quantidade de candidatos foi bem cansativo. A presidente também fez agradecimento aos participantes no
certame e pela organização do trabalho realizado pela banca avaliadora. Sem mais manifestações, os atos
e o seguinte resultado final foi homologado por unanimidade: Fernanda Tumelero em 1º (primeiro) lugar;
Malú Grave em 2º (segundo) lugar e Joice Chaves Marques em 3º (terceiro) lugar. Ponto sete Aprovação
do cronograma e procedimentos para Alteração do Regimento do IMEF. A presidente fez a leitura do
Relatório da Comissão de Reforma do Regimento Interno IMEF encaminhado pela comissão e perguntou
se precisaria fazer leitura dos demais documentos, pois foram encaminhados previamente. Os
conselheiros responderam que não havia necessidade. Abriu espaço para manifestações, sem
manifestações, o cronograma foi aprovado por unanimidade. Ponto oito. Homologação da atualização da
representação discente da Física no Conselho do IMEF conforme Memorandos 01 e 02/2021 DAF. A
presidente fez a leitura dos memorandos enviados pelo Diretório Acadêmico da Física e abriu espaço para
manifestações. Sem comentários, em votação, a alteração de representação discente foi aprovada por
unanimidade, ficando o estudante Bruno Peruchena Brechane, matrícula 126772, como representante
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titular e a estudante Mailin Elisabeth Hauschild, matrícula 132999, como representante suplente. Ponto
nove. Aprovação do Edital para credenciamento de Professor Permanente no Mestrado Profissional em
Matemática em Rede Nacional - PROFMAT, Parecer 121/2021 IMEF. A presidente perguntou se
precisaria fazer leitura dos documentos, pois foram encaminhados previamente. Os conselheiros
responderam que não havia necessidade. A presidente colocou o assunto em discussão e a conselheira
Fabíola Sperotto informou que no início do mês de dezembro ocorreu o exame de seleção de estudantes
para o PROFMAT e não houve candidatos aprovados. Sendo assim, não terão alunos novos no
PROFMAT em 2022, portanto não existe previsão para o lançamento do edital para credenciamento de
Professor Permanente para o programa. Diante do exposto pela conselheira Fabíola, a presidente sugeriu
baixar o ponto em diligência e aguardar o novo cronograma do Edital. Os conselheiros concordaram com
a proposta da presidente que foi colocada em votação e aprovada por unanimidade. Sendo assim o Edital
foi baixado em diligência, a fim de aguardar o novo cronograma.  Ponto dez. Aprovação do PCC do
Curso de Especialização em Ensino de Matemática, Parecer 124/2021. A presidente perguntou se
precisaria fazer leitura do PPC do curso que foi encaminhado previamente. Os conselheiros responderam
que não havia necessidade. Em seguida a presidente fez a leitura do Parecer 124/2021 da Câmara de
Pesquisa e colocou o assunto em discussão. A conselheira Denise Martinez, coordenadora do curso, fez
uma breve explanação sobre a necessidade de reformulação do PPC, explicou o motivo da alteração no
nome do curso, que atualmente é Especialização para Professores de Matemática e será alterado para
Especialização em Ensino de Matemática, agradeceu a colaboração da docente Denise Sena,
coordenadora adjunta do curso, e também agradeceu a colaboração do corpo docente do Curso de
Especialização para Professores de Matemática na elaboração do novo PPC. A presidente esclareceu que
o curso de Especialização para Professores de Matemática teve quatro ofertas, informou que em 2009 foi
a coordenadora do curso e quando assumiu a direção do IMEF a coordenação do curso passou para a
Professara Catia Machado e que no ano de 2020 passou para a Professora Denise Martinez. Salientou que
com esta alteração no PPC está sendo criado um novo curso de Especialização e que o curso anterior
precisará ser extinto, caso não tenha oferta no período de três anos. Com a palavra a  conselheira Denise
Martinez disse que  houve alteração no nome do curso por sugestão do corpo docente e da SEaD,
considerando que a grade curricular foi atualizada, bem como a duração do curso, sendo mantido o
público alvo: professores da Educação Básica em exercício. Em seguida a presidente parabenizou o
trabalho da coordenação e dos professores envolvidos. Sem mais comentários, em votação, o PCC foi
aprovado por unanimidade. Ponto onze. Homologação do resultado da eleição para representante do
IMEF na CPPD. A presidente fez a leitura do relatório do processo eleitoral, no qual a
Professora Jurselem Carvalho Perez recebeu 27 votos, o Professor Luis Dias Almeida recebeu 16 votos e
o Professor Pedro Ricardo Del Santoro recebeu 5 votos. Sendo assim, conforme a regra deste processo
eleitoral, a presidente informou que a indicação da representação dos docentes do IMEF na CPPD deverá
a seguinte: o primeiro colocado no processo eleitoral será o representante titular, o segundo colocado será
o primeiro suplente e o terceiro colocado será o segundo suplente.  Sem comentários, em votação, a
seguinte representação foi homologada por unanimidade: Jurselem Carvalho Perez como membro titular,
Luis Dias Almeida, como primeiro suplente e Pedro Ricardo Del Santoro como segundo suplente. Ponto
doze. Aprovação do calendário de Reuniões Ordinárias de 2022. A presidente fez a leitura do calendário e
abriu espaço para manifestações. O calendário foi discutido entre os conselheiros e foram sugeridas
algumas alterações na proposta do mesmo. Na sequência, o calendário foi aprovado com as seguintes
datas: 26/01; 23/02; 30/03; 27/04; 25/05; 22/06; 27/07; 31/08; 28/09; 26/10; 30/11 e 14/12. O prazo para
envio de pauta é 10 (dez) dias antes da data da reunião. Assuntos Gerais: A presidente lembrou que o
prazo para que os servidores da Unidade encaminhem as suas contribuições para o Plano de Ação será até
o dia 20/12/2021 e salientou que este também será o prazo para as contribuições das coordenações dos
cursos de graduação e pós-graduação enviarem as metas dos cursos para 2022. Além disso, a presidente
lembrou que o prazo para as coordenações dos cursos de graduação enviarem para o e-mail da direção a
indicação dos representantes dos NDEs para a composição da comissão de curricularização da Extensão é
até hoje, dia 15/12/2021, para a confecção da portaria desta comissão. A presidente desejou a todos um
feliz Natal e final de ano. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às 12h e 37 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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Prof.ª Dr.ª Adriana Elisa Ladeira Pereira

Diretora do IMEF
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