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Ata n.º 5/2021

Aos vinte e oito dias do mês de abril 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-do-mes-de-
abril-furg, com a participação dos seguintes membros: Adriana Elisa Ladeira Pereira, Celiane Machado,
Cristian Giovanny Bernal, Cristiana Andrade Poffal, Denise Maria Varella Martinez, Débora Spenassato,
Edite Taufer, Eneilson Campos Fontes, Everaldo Arashiro, Fabiana Travessini de Cezaro, Fernanda
Sauzem Wesendonk, Grasiela Martini, Jorge Luiz Pimentel Junior, Julian Moises Sejje Suarez, Juliano
Marangoni, Jurselem Perez, Leandro da Silva Saggiomo, Luciele Rodrigues Nunes, Luiz Fernando
Mackedanz, Otavio Socolowski Junior,  Rafael Pinto Granada, como convidados, os docentes: Cinthya
Meneghetti e Cristiano Brenner Mariotti. A reunião apresentou os seguintes pontos, na ordem que seguem
e de acordo com documentação previamente encaminhada aos conselheiros: Ponto um. Aprovação das
normas para estágio do curso de Física Bacharelado, parecer 27/2021. A presidente consultou ao
Conselho sobre a necessidade de leitura dos documentos do ponto, pois estes foram enviados por e-mail.
Os conselheiros responderam que não havia necessidade de leitura. Sem manifestações, em votação, as
normas foram aprovadas por unanimidade de acordo com o Parecer 27/2021 da Câmara de Ensino. Ponto
dois. Aprovação do relatório 2020.2 de afastamento, interessado: docente Tiago Asmus, parecer 18/2021.
A presidente consultou ao Conselho sobre a necessidade de leitura dos documentos do ponto, pois estes
foram enviados por e-mail. Os conselheiros responderam que não havia necessidade de leitura. Sem
manifestações, de acordo com o Parecer 18/2021 da Câmara de Pesquisa, o relatório foi aprovado por
unanimidade. Ponto três.  Aprovação de Relatórios de projetos: 3.a.Projeto de extensão “Programa de
Formação Acadêmico Profissional e Práticas Educativas” coordenado pela Prof.ª Elaine Pereira, parecer
19/2021; 3.b. Projeto de extensão “Portfólios Coletivos no PIBID: escritas de processos de formação”
coordenado pela Prof.ª Elaine Pereira, parecer 25/2021; 3.c.Projeto [EXT - 1281] "Experimenta Física
Online": Práticas Experimentais e Contextualizadas de Eletromagnetismo, parecer 20/2021; 3.d.Projeto
[EXT - 242] Matemática e Olimpíadas; Parecer 22/2021: A presidente fez a leitura do Parecer 19/2021,
referente ao relatório 3.a, pois não foi enviado anteriormente. Sem manifestações, de acordo com o
Parecer 19/2021 da Câmara de Extensão, o relatório do projeto “Programa de Formação Acadêmico
Profissional e Práticas Educativas” foi aprovado por unanimidade. A presidente consultou ao Conselho
sobre a necessidade de leitura dos documentos dos demais relatórios, pois estes foram enviados por e-
mail. Os conselheiros responderam que não havia necessidade de leitura. A presidente colocou em
discussão os seguintes relatórios dos projetos de extensão: “Portfólios Coletivos no PIBID: escritas de
processos de formação”, Parecer 25/2021 da Câmara de Extensão, "Experimenta Física Online": Práticas
Experimentais e Contextualizadas de Eletromagnetismo, Parecer 20/2021 da Câmara de Extensão e
Matemática e Olimpíadas, Parecer 22/2021 da Câmara de Extensão, sem manifestações, em votação, os
referidos relatórios também foram aprovados por unanimidade. Ponto quatro. Homologação da nominata
da Comissão de Autoavaliação e Planejamento do PPGECE, conforme Memorando 5/2021 -
CCurMestProfEnsCieEx - SAP, para emissão de portaria. A presidente consultou o Conselho sobre a
necessidade de leitura do memorando referente ao ponto, pois este foi enviado por e-mail. Os
conselheiros responderam que não havia necessidade de leitura. Sem manifestações, em votação, a
nominata da Comissão foi homologada por unanimidade.  Ponto cinco. Apreciação do processo de
apuração de fato de número 23116.000330/2021-36, requerente Prof. Dr. Cristiano Brenner Mariotti. A
presidente consultou o Conselho sobre a necessidade da leitura dos documentos referentes ao ponto, pois
estes foram enviados por e-mail. Os conselheiros responderam que não havia necessidade da leitura de
todos os documentos, mas somente do parecer final. A presidente relatou sucintamente as partes que
compuseram o processo, apresentou a comissão indicada para a apuração dos fatos no processo, composta
pela Profa. Dra. Cinthya Meneghetti, TAE Dr. Leandro Saggiomo e a estudante do curso de Matemática
Licenciatira Débora Gularte, explicando que foram indicados membros que não tiveram contato com o
discente envolvido, buscando o máximo de imparcialidade na elaboração do parecer. Relatou brevemente
os encaminhamentos dados ao longo do processo e fez a leitura do parecer final conforme solicitação dos
conselheiros. Finalizou a sua fala, destacando que haverá a necessidade de alteração no parecer final da
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numeração dos artigos mencionados do regimento pois há uma versão mais atualizada do regimento e a
numeração foi modificada, não o conteúdo. A presidente abriu espaço para manifestações e perguntou se
os membros da comissão desejariam se manifestar. A docente Cinthya Meneghetti se manifestou
destacando a importância da apuração deste fato, pois a postura do aluno não condiz com o que se espera
em um ambiente acadêmico, na administração pública e que o estudante está ainda em formação e estuda
para se formar para a profissão de docente, então a postura deve ser repreendida. O conselheiro Leandro
Saggiomo se manifestou ratificando a fala da docente Cinthya e reforçou a importância da Universidade
na atenção em casos como o que foi trazido no processo pois consiste na atenção à formação dos
estudantes.  O docente Cristiano Mariotti se manifestou destacando a importância da atenção dada ao
tema, o agradecimento ao trabalho da Comissão e relatando sua percepção e sentimento em relação ao
ocorrido. Destacou que a sua intenção no encaminhamento do processo, não foi prejudicar o aluno, mas
ajudar em seu desenvolvimento e alertar para o fato para que situações como esta não venham a se repetir
no futuro. Ele disse que acredita que os docentes devem melhorar sempre e também que tem consciência
de que nem tudo foi perfeito em suas aulas, mas argumentou que não esperava o tipo de manifestação
realizada, pois foi agressiva e desrespeitosa. Os conselheiros se manifestaram de forma unânime em apoio
ao docente, registrando suas manifestações no chat. O Parecer da comissão foi colocado em votação e
aprovado por unanimidade.  Ponto seis. Aprovação da oferta de disciplinas 1/2021 - Ciências EaD,
conforme Mem. 92/2021 - IMEF. A presidente fez a leitura da solicitação. Sem manifestações, em
votação, a seguinte oferta foi aprovada por unanimidade: 1462D Linguagem Matemática e Resolução
de Problemas I. Professores: Débora Pereira Laurino e Tanise Paula Novello; 1502D Projeto de Ensino -
Seminário Integrador II: Débora Pereira Laurino, Tanise Paula Novello, Fabiana Lorea Paganini Stein,
Raquel Pereira Quadrado, Daniela Barsotti Santos, Paula Correa Henning, Gisele Ruiz Silva, Edelti Faria
Albertoni, Cleber Palma Silva; 1414D TCC II (Repercurso). Professores: Valmir Heckler (IMEF)
Professor Charles dos Santos Guidotti (IMEF), Tanise Novello (IMEF), Rafaele Rodrigues de Araujo
(IMEF), Suzi Samá Pinto (IMEF), Fernanda Sauzem Wesendonk (IMEF), Berenice Vahl Vaniel (IMEF),
Daniel da Silva Silveira (IMEF), Joanalira Corpes Magalhães (IE), Lavínia Schwantes (IE), Narjara
Mendes Garcia (IE), Cristiane Fernandes (ILA), Ana Laura Salcedo de Medeiros (EQA), Maria do Carmo
Galiazzi (EQA), Aline Machado Dorneles (EQA). Ponto sete. Aprovação da alteração de enquadramento
da homenagem aprovada na ata 03/2021 à Diretora de Atenção à saúde: A presidente comentou sobre a
proposta encaminhada pelo IMEF para a Secretaria dos Conselhos a respeito da Homenagem por Mérito
no Trabalho para a Diretora de Atenção à Saúde. Em seguida ela fez a leitura do e-mail encaminhado pelo
Secretário dos Conselhos, com a informação de que a Homenagem (Mérito no Trabalho) ainda não possui
regulamento na Universidade, apesar de constar no Regimento Geral da FURG. No e-mail consta que
esse regulamento precisaria ser proposto pela Reitoria e aprovado pelo COEPEA, antes de uma primeira
concessão, e também foi encaminhado no referido e-mail, a indicação de que a Homenagem pretendida
pelo IMEF se encaixaria perfeitamente na Distinção Universitária conhecida como "Mérito
Universitário". A presidente destacou que a orientação foi encaminhada através de reunião extraordinária
feita mediante formulário eletrônico e que embora tenha sido aprovada a alteração do enquadramento da
homenagem, alguns conselheiros se manifestaram solicitando que o ponto fosse baixado em diligência,
para ser discutido na reunião ordinária do Conselho na forma de web conferência. Desta forma o ponto
voltou à pauta na presente reunião. A presidente abriu espaço para manifestação. A conselheira Denise
Martinez se manifestou reforçando a relevância da ação realizada pela Diretora Aline, mas que de acordo
com o enquadramento legal da Universidade acredita que esta ação não se enquadra para a homenagem
de Mérito Universitário. O conselheiro Leandro Saggiomo se manifestou ratificando a fala da conselheira
Denise e sugeriu que a Direção solicite que o regulamento de Mérito no Trabalho seja realizado. A
conselheira Denise concordou, mas disse que em razão do tempo para a concretização desta
regulamentação, a sugestão seria fazer uma homenagem à servidora, através de um memorando
encaminhado à chefia da servidora e outro memorando à Reitoria informando o desejo em realizar a
homenagem de Mérito no Trabalho e que este desejo foi frustrado devido à ausência de regulamentação.
A sugestão foi colocada em votação e aprovada por unanimidade. Ponto oito: Homologação do
Memorando de aprovação ad referendum do Edital de Ingresso Regular 01/2021 (PPGAmb), Mem
96/2021- IMEF: A presidente consultou o Conselho sobre a necessidade da leitura dos documentos do
ponto, pois estes foram enviados por e-mail. Os conselheiros responderam que não havia necessidade de
leitura, então a presidente fez a leitura somente do Parecer 21/2021 da Câmara de Pesquisa e abriu espaço
para manifestações. Sem manifestações, a aprovação do Edital foi homologada por unanimidade. Ponto
nove. Homologação da aprovação ad referendum do projeto de extensão “8ª Feira Municipal do
Conhecimento de São Lourenço do Sul”, sob a coordenação da docente Berenice Vaniel, conforme Mem.
104/2021 IMEF e parecer 26/2021. A presidente consultou o Conselho sobre a necessidade da leitura dos
documentos do ponto, pois estes foram enviados por e-mail. Os conselheiros responderam que não havia
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necessidade de leitura, então a presidente fez a leitura somente do parecer e abriu espaço para
manifestações. Sem manifestações, a aprovação do projeto foi homologada por unanimidade. Ponto dez.
Aprovação do Projeto de Pesquisa “A formação de professores e os processos de ensino e aprendizagem:
universidade e escola integradas como espaço de produção de conhecimento científico”, professora
Celiane Machado, parecer 23/2021. A presidente consultou o Conselho sobre a necessidade da leitura dos
documentos do ponto, pois estes foram enviados por e-mail. Os conselheiros responderam que não havia
necessidade de leitura, então a presidente fez a leitura somente do Parecer 23/2021 da Câmara de
Pesquisa e abriu espaço para discussão. Sem manifestações, o projeto foi aprovado por unanimidade.
Ponto onze. Aprovação da Solicitação da oferta de disciplinas do curso de Licenciatura em Física EaD -
1/2021, conforme Mem 99/2021-IMEF: A presidente fez a leitura do Memorando e abriu espaço para
discussão. Sem manifestações, em votação, a seguinte oferta foi aprovada por unanimidade para o
primeiro semestre de 2021: 01466D Introdução a Física I. Professor: André Ricardo Rocha da Silva;
01467D Introdução ao Cálculo. Professores: Daniel da Silva Silveira e Grasiela Martini; 01468D
Introdução ao ensino de Física a distância. Professora: Berenice Vahl Vaniel; 01469D Fundamentos e
Metodologias do ensino de Física. Professores: Charles dos Santos Guidotti e Fernanda Sauzem
Wesendonk; 01470D Introdução a Física II. Professores: Charles dos Santos Guidotti e Eliane
Cappelletto; 01471D Cálculo I. Professora: Adriana Elisa Ladeira Pereira; 01472D Geometria Analítica I.
Professores Juliana da Silva e Ricardo Nunes; 01473D TIC no ensino de Física. Professor: Valmir
Heckler. Ponto doze. Aprovação da criação da disciplina "Formação Colaborativa Interdisciplinar
Docente em Educação Estatística I" do PPGEC, parecer 24.2021. A presidente fez a leitura do
Parecer24/2021 da Câmara de Pesquisa e abriu espaço para discussão, sem manifestações, o ponto foi
colocado em votação e aprovado por unanimidade.  Assuntos Gerais: A presidente destacou a realização
do evento das Rodas de Conversa em Saúde Mental, disse que foram poucos inscritos e por este motivo
acredita que a segunda rodada não será realizada. O conselheiro Leandro Saggiomo disse que a
disponibilidade foi importante e que isso vai ao encontro da preocupação com a qualidade de vida do
servidor. A presidente também destacou sobre a disponibilidade sobre mais dois canais de comunicação
com o Instituto, que são as redes sociais Instagram e Facebook. Destacou a publicação de um manifesto
dos docentes da área da Física sobre a criação de uma disciplina que gerou polêmica, a disciplina
“Perspectiva Quântica para o cuidado de Enfermagem/Saúde” no curso de Enfermagem da FURG e
informou sobre os encaminhamentos realizados em relação a esta questão até o presente momento.
Alguns conselheiros se manifestaram com seus entendimentos sobre a criação da referida disciplina. A
presidente informou que na próxima quinta-feira, dia 29/04/2021 às 14h, ocorrerá uma reunião com a
PROGRAD, a Direção do IMEF, dois docentes representando a área da Física, a Direção da Escola de
Enfermagem e com as professoras responsáveis pela referida disciplina. O objetivo desta reunião é
conversar sobre a indicação do IMEF a respeito da retirada da Teoria Quântica do nome e da ementa da
disciplina. Na sequência, a presidente informou sobre o recebimento das cúpulas para o observatório do
IMEF. Destacou também a preocupação da Direção com docentes que dividem salas de permanência em
relação aos riscos do contágio da COVID-19, quando for possível retornar ao trabalho presencialmente. A
presidente destacou, que a Direção e o administrador da Unidade estão refletindo sobre soluções e
informou que em momento oportuno os docentes envolvidos serão chamados à discussão. Nada mais
havendo a tratar, às 11h e 20 minutos foi encerrada a reunião, 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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