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Ata n.º 2/2021

Dos vinte e dois dias do mês de março aos vinte e quatro dias do mês de março do ano de dois mil e vinte
e um, esteve disponível aos conselheiros do IMEF, mediante formulário eletrônico, a pauta para votação
com os pontos para reunião ordinária  do Conselho do Instituto de Matemática, Estatística e Física -
IMEF, com participação na votação dos seguintes membros:  Adriana Elisa Ladeira Pereira, Cristian
Giovanny Bernal, Cristiana Andrade Poffal, Daiane Freitas, Darci Luiz Savicki, Débora Spenassato,
Denise Maria Varella Martinez, Everaldo Arashiro, Fabiana Travessini De Cezaro, Grasiela Martini, João
Thiago Amaral, Jorge Luiz Pimentel Junior, Juan Valverde Salvador, Julian M. Sejje Suarez, Juliano
César Marangoni, JURSELEM CARVALHO PEREZ, KARIN JELINEK, Luciele Rodrigues Nunes, Luiz
Fernando Mackedanz, Matheus Jatkoske Lazo, Otavio Socolowski Junior, Pedro Ricardo del Santoro,
RAFAELE RODRIGUES DE ARAUJO, Suzi Samá Pinto, Tanise Paula Novello, o técnico Rafael Pinto
Granada e Leandro Saggiomo. O formulário apresentou os seguintes pontos, na ordem que seguem e de
acordo com documentação previamente encaminhada aos conselheiros: Ponto um. Aprovação projetos de
monitoria: ENS - 1661- Monitoria de Cálculo II e III, Hugo Ariel Rodriguez; ENS - 1632- Cálculo I e
Números e Funções- Cristiano Rodrigues Garibotti e  ENS - 1666- Monitoria de Cálculo Diferencial e
Integral I: Modalidade on-line- Adriano de Cezaro. O seguinte comentário ao ponto foi registrado no
formulário disponibilizado:  Adriana Elisa Ladeira Pereira:  Os projetos de monitoria são fundamentais
para enfrentamento do problema da evasão e retenção nas disciplinas básicas ofertadas pelo IMEF.
Considerando a unanimidade de votos aprovando o ponto, os projetos foram aprovados.  Ponto dois.
Aprovação das disciplinas do curso de Farmácia, Memo 36/2021 - FaMed, Parecer 17/2021. O seguinte
comentário ao ponto foi registrado no formulário disponibilizado:  Adriana Elisa Ladeira Pereira: A
criação do curso de Farmácia é uma necessidade e muito importante para a FURG. Não aprovo a criação
das novas disciplinas propostas, pois de acordo com o Parecer da Câmara de Ensino, entendo que as
disciplinas do Curso de Biologia atenderiam tanto a necessidade do curso de Farmácia, como a proposta
de uniformização das disciplinas do IMEF. LEANDRO DA SILVA SAGGIOMO: Me abstenho do
ponto. Compreendendo a partir dos documentos apresentados à necessidade do futuro curso diverge com
a possibilidade de atendimento do IMEF, necessitando assim de uma discussão mais ampla com a
faculdade requerente da demanda, para ajustes na proposta. Everaldo Arashiro: Aprovo em cima do
parecer 17/2021 em que as disciplinas Matemática Aplicada a Farmácia e Física Aplicada a Farmácia
sejam substituídas respectivamente pelas disciplinas Introdução à Matemática e Introdução à Física.
Daiane Freitas: Não aprovo a criação das disciplinas sugeridas pela FAMED. Concordo em aprovar a
oferta das disciplinas sugeridas no parecer pela Câmara de Ensino. Matheus Jatkoske Lazo: Concordo
com a recomendação da Câmara de Ensino de substituir as duas disciplinas solicitadas por disciplinas
equivalentes já existentes. Considerando a maioria de votos aprovando o ponto, a oferta das disciplinas
foi aprovada de acordo com o Parecer 17/2021 da Câmara de Ensino. Ponto três.  Homologação do ad
referendum, efetivado através do Mem 65/2021- IMEF, referente à aprovação do relatório do projeto
(CO)EDUCAR EM REDES DE CONVERSAÇÕES EXT - 1229, Parecer 12/2021. O seguinte
comentário ao ponto foi registrado no formulário disponibilizado: Adriana Elisa Ladeira Pereira:
Considero de grande importância projetos que contemplem a formação de professores.  Considerando a
unanimidade de votos aprovando o ponto, o ad referendum foi aprovado. Ponto quatro. Aprovação do
relatório parcial do projeto de extensão “IV Feira das Ciências: Integrando Saberes no Cordão Litorâneo”
coordenado pela Prof.ª Rafaele de Araújo, Parecer 10.2021. O seguinte comentário ao ponto foi registrado
no formulário disponibilizado:  Adriana Elisa Ladeira Pereira: Excelente a proposta deste projeto, é
muito importante as ações seguirem no formato remoto durante a pandemia. Considerando a unanimidade
de votos aprovando o ponto, o relatório foi aprovado.  Ponto cinco. Aprovação do Edital para Prof.
Visitante do PPGEC com a vaga a ser lotada no IMEF, Parecer 08.2021. O seguinte comentário ao ponto
foi registrado no formulário disponibilizado:  Adriana Elisa Ladeira Pereira:  A possibilidade de
contratação de professores visitantes é um ganho tanto para os Programas de Pós-Graduação como para
as Unidades Acadêmicas onde estes professores são lotados. Considerando a maioria de votos aprovando
o ponto, o Edital foi aprovado. Ponto seis. Homologação do Edital 01/2021 sobre o processo seletivo
simplificado para contratação de Professor Visitante na área de Ambientometria, Parecer 09.2021. O
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seguinte comentário ao ponto foi registrado no formulário disponibilizado:  Adriana Elisa Ladeira
Pereira: A aprovação deste edital necessitou ser por ad referendum devido aos prazos do mesmo.
Considerando a maioria de votos aprovando o ponto, o ad referendum foi homologado. Ponto sete
Aprovação de alteração do QSL do curso de Ambientometria, conforme Mem. 09/2021
CCurMestAmbientom e Parecer 15/2021 IMEF. Sem comentários. Considerando a unanimidade de votos
aprovando o ponto, a alteração do QSL foi aprovada. Ponto oito. Aprovação do edital de Seleção para o
ingresso de aluno especial do PPGFísica – Nível Mestrado, ingresso para o 1o semestre de 2021,
conforme Parecer 11.2021 IMEF. Sem comentários. Considerando a unanimidade de votos aprovando o
ponto, o Edital foi aprovado. Ponto nove. Homologação do ad referendum referente à aprovação do
projeto "II Curso online de formação de professores sobre feiras e mostras científicas" coordenado pelo
docente Charles Guidotti conforme Mem. 66/2021- IMEF e Parecer 13/2021. Sem comentários.
Considerando a unanimidade de votos aprovando o ponto, o ad referendum foi homologado. Ponto dez.
Aprovação do edital de professor visitante do MNPEF, conforme Parecer 14/2021. Sem comentários.
Considerando a unanimidade de votos aprovando o ponto, o Edital foi aprovado. Ponto onze. Aprovação
da inclusão de nova coordenação no projeto “Análise do Potencial de erosão costeira no litoral do Espírito
Santo, previsão para cenários futuros e proposta para proteção praial”, conforme memorando 70.2021-
IMEF. O seguinte comentário ao ponto foi registrado no formulário disponibilizado:  Adriana Elisa
Ladeira Pereira: No dia 06/03/2021 nós recebemos a triste notícia do falecimento do Prof. Wiliam
Correa Marques, nosso colega do IMEF. Como todos sabem, o Prof. Wiliam era um pesquisador com
muitos projetos e orientandos de Pós-Graduação. Sendo assim, com o objetivo de honrar todo o trabalho
desenvolvido pelo Prof. Wiliam no IMEF, a Direção junto com o Administrador do IMEF, tem realizado
várias reuniões a fim de dar seguimento a este trabalho. Este ponto reflete um dos encaminhamentos para
a continuação e conclusão de um dos projetos do Prof. Wiliam. Para resolver a questão referente a este
projeto, ocorreu uma reunião da Direção e o Administrador do IMEF com os Pró-Reitores da PROPESP e
PROPLAD e também com o Diretor e a secretária da FAURG. O objetivo desta reunião foi tratar sobre
este projeto do Prof. Wiliam que possui recurso da FAURG e também sobre outros projetos que possuem
recursos da FAPERGS e do CNPq. Em relação especificamente a este projeto, recebemos a orientação de
que a Direção do IMEF deveria nomear uma Comissão para fazer parte da equipe do projeto, a fim de dar
a continuidade no mesmo, em relação ao relatório final e a prestação de contas, pois o prazo para o
encerramento deste projeto se encerra em 01/06/2021. A empresa que financia o projeto já foi informada
do falecimento do Prof. Wiliam e também sobre a Comissão que passou a integrar a equipe deste projeto.
Considerando a unanimidade de votos aprovando o ponto, a inclusão da nova coordenação foi aprovada.
Ponto doze. Aprovação do ad referendum realizado através do Mem 71/2021-IMEF, referente ao Edital
de ingresso de Aluno Especial 2021/1 do Programa de Pós-Graduação em Educação em Ciências
(PPGEC), Parecer 16/2021-IMEF. Sem comentários. Considerando a unanimidade de votos aprovando o
ponto, o ad referendum foi homologado. Assuntos Gerais. Os seguintes comentários foram registrados
no formulário disponibilizado:  Adriana Elisa Ladeira Pereira: Na próxima quinta-feira, dia
25/03/2021, os professores da área da Matemática se reunirão para definir a questão das duas vagas para
docentes da área da Matemática devido ao falecimento do Prof. Wiliam Correa Marques e também devido
ao processo de redistribuição da Profa. Tanise Novello para a UFPel. Sendo assim, na próxima quarta-
feira, dia 31/03/2021, teremos uma reunião extraordinária do Conselho do IMEF e dentre os pontos da
pauta, será contemplada a apreciação da proposta que surgirá da reunião dos professores da área da
Matemática.   Denise Maria Varella Martinez:  Quero externar o meu pesar, minha tristeza, pela perda
de nosso querido colega e amigo Wiliam, mais uma vítima desse momento terrível que estamos vivendo.
Nada mais havendo a tratar, com as respostas obtidas 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 transcrevi os
resultados.
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