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Ata n.º 3/2021

Aos trinta e um dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e um, às 9h e 30 min foi realizada por
web conferência a reunião extraordinária  do Conselho do Instituto de Matemática, Estatística e Física –
IMEF, através do link: https://conferenciaweb.rnp.br/events/reuniao-extraordinaria-do-conselho-do-imef-
furg-83269ef9-b9a5-4cb7-83e6-a55c1ad3df53, com a participação dos seguintes membros: Adriana Elisa
Ladeira Pereira, Cristian Giovanny Bernal, Cristiana Andrade Poffal, Daiane Silva de Freitas ,Darci Luiz
Savicki, Denise Maria Varella Martinez, Débora Spenassato, Edite Taufer, Everaldo Arashiro, Fabiana
Travessini de Cezaro, Grasiela Martini, João Thiago de Santana Amaral, Julian Moises Sejje Suarez,
Juliano Marangoni, Jurselem Perez, Karin Ritter Jelinek, Leandro da Silva Saggiomo, Luciele Rodrigues
Nunes, Luiz Fernando Mackedanz, Matheus Jatkoske Lazo, Otavio Socolowski Junior, Pedro Santoro 
Rafael Pinto Granada, Rafaele Rodrigues de Araujo, Rene Carlos Cardoso Baltazar Junior, Richard
Nunes Scherdien, Tanise Paula Novello. O conselheiro Jorge Pimentel justificou a ausência. A presidente
informou que a reunião foi necessária devido a urgência principalmente pelo 4º ponto da pauta. Disse que
demorou um pouco para encaminhar o ponto ao Conselho pela tristeza do motivo da vacância de vaga e
respeito ao luto pelo falecimento do colega Prof. Wiliam Correa Marques. Enfatizou o enorme pesar deste
acontecimento e lembrou que é o segundo colega do Instituto que faleceu devido ao Covid-19 e solicitou
um minuto de silêncio aos Conselheiros. Na sequência, a reunião apresentou os seguintes pontos, na
ordem que seguem e de acordo com documentação previamente encaminhada aos conselheiros: Ponto
um. Aprovação da indicação do IMEF ao COEPEA da Homenagem de Mérito no Trabalho para a
Diretora de Atenção à Saúde. A presidente informou que fez uma carta para explicar a razão da sugestão.
Fez a leitura da carta. A conselheira Edite Taufer se manifestou sobre a possibilidade de alteração na
escrita “arriscou a própria vida”, utilizado no texto, pois considera muito forte estes termos. Ela sugeriu
alterar para “se colocou em posição de perigo” e a conselheira Jurselem Perez concordou. O conselheiro
Pedro Santoro sugeriu que se alterasse este trecho do texto para “correndo risco pessoal devido à
pandemia”. Os conselheiros concordaram com a sugestão do Conselheiro Pedro Santoro para a alteração
do texto. O conselheiro Leandro Saggiomo se manifestou enfatizando a atitude da Diretora de Atenção à
Saúde como algo louvável. Sem mais manifestações, em votação, a indicação foi aprovada por
unanimidade. Ponto dois. Homologação do Mem. 75/2021 - IMEF - Aprovação ad referendum do
resultado da seleção para professor visitante PPGAmb - Edital 01/2021. A presidente perguntou se
haveria necessidade de leitura dos documentos que foram enviados previamente, os conselheiros
responderam que não. A presidente fez a leitura do resultado final do processo seletivo e abriu espaço
para manifestações. Sem manifestações, o resultado final da seleção para professor visitante do PPGAmb
foi homologado por unanimidade, tendo como aprovada a candidata Fabiana Gonçalves Barbosa. Ponto
três.  Homologação do Mem. 73/2021 - IMEF - Aprovação ad referendum do resultado final da seleção
para professor visitante no IMEF - PPGEC, Edital 02/2021. A presidente explicou brevemente a razão da
abertura de edital para professor visitante. Ela disse que foi necessária para substituir o docente Daniel
Silveira, que assumiu cargo de Diretor Pedagógico - DIPED / PROGRAD. A presidente comentou
também que não há previsão de abertura de processo para professor substituto nestas situações, mas que
houve essa possibilidade de abrir este Edital para professor visitante. Enfatizou que o professor
selecionado não atuará apenas na pós-graduação, mas também dará um suporte nas disciplinas da
graduação nas quais o Prof. Daniel Silveira costuma atuar. Abriu espaço para comentários e sem
comentários, o resultado final da seleção para professor visitante no IMEF - PPGEC foi homologado por
unanimidade, tendo como aprovado o candidato Saddo Ag Almouloud. Ponto quatro. Aprovação de
Edital para abertura de concurso público para Professor Efetivo - Área: Ciências Exatas e da Terra,
Matéria/Disciplina: Análise Numérica - Origem da Vaga: Vacância pelo falecimento do Prof. Dr. Wiliam
Correa Marques. A presidente fez um breve relato sobre a decisão de abertura de concurso público para
preenchimento da vaga, o que foi decidido pela área da Matemática em reunião realizada no dia
25.03.2021, que foi registrada na ata 01/2021 IMEF. A presidente fez a leitura dos documentos para a
abertura do concurso e apresentou a nominata de constituição da banca formada pelos seguintes
membros: Adriano De Cezaro (FURG) – Presidente, Maicon Marques Alves (UFSC) – Membro externo,
Sebastião Cícero Pinheiro Gomes (FURG) – Membro, Leslie Darien Perez Fernandez (UFPel) – Suplente
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externo, Julian Moises Sejje Suarez (FURG) – Suplente. Além disso, a presidente apresentou o programa
de pontos das provas e a tabela de valoração de títulos. O conselheiro Matheus Lazo lembrou sobre a
necessidade da realização do concurso para Professor Substituto nesta vaga. A presidente explicou que
devido às condições sanitárias, em virtude da gravidade da pandemia, não é possível no momento a
realização das provas para concurso de professor efetivo. Ela comentou que existe uma comissão fazendo
este estudo na FURG, mas no momento essa comissão não pretende encaminhar regras para a realização
de concurso para Professor Efetivo em relação à realização das provas na forma remota. Sendo assim, de
acordo com a orientação da PROGEP, será lançado o edital para concurso de Professor Efetivo, a fim de
garantir a vaga e ao mesmo tempo será lançado o edital para concurso de Professor Substituto para esta
vaga, tendo em vista que existem regras para a realização da prova didática de forma remota para os
concursos de Professor Substituto. A presidente informou inclusive, que o processo para Professor
Substituto na referida vaga foi aberto no dia 30.03.2021 no protocolo, pois para a abertura deste processo,
não é exigida a aprovação do Conselho da Unidade. Nos concursos para Professor Substituto é exigido
apenas a aprovação do Conselho da Unidade para o resultado final do mesmo.  Sem mais manifestações,
em votação a abertura de Edital e os documentos para o concurso público para Professor Efetivo - Área:
Ciências Exatas e da Terra, Matéria/Disciplina: Análise Numérica foi aprovada por unanimidade. Ponto
cinco. Aprovação do projeto de monitoria: ENS - Monitoria de Física Médica, Aline Dytz. A presidente
fez a leitura de alguns itens do projeto e abriu espaço para manifestações. Sem manifestações, o projeto
foi aprovado por unanimidade.  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, Patrícia Ciciliano Beck Rodrigues, Assistente em Administração, que secretariei a
reunião.
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