
1 / 2

 

Ata n.º 6/2021

Aos dezessete dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e um, às 9h 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-db4da3f5-7e58-40da-b083-f4745e241f47, com a participação dos seguintes membros: Adriana Elisa
Ladeira Pereira, Cristiana Andrade Poffal, Daiane Silva de Freitas, Darci Luiz Savicki, Denise Maria
Varella Martinez, Débora Spenassato, Everaldo Arashiro, Grasiela Martini, Grasiela Martini, João Thiago
de Santana Amaral, Jorge Luiz Pimentel Junior, Juan Salvador,  Julian Moises Sejje Suarez, Juliano
Marangoni, Jurselem Perez, Karin Ritter Jelinek, Leandro da Silva Saggiomo, Luciele Rodrigues Nunes,
Otavio Socolowski Junior, Pedro Santoro,  Rafael Pinto Granada, Rafaele Rodrigues de Araujo, Rene
Carlos Cardoso Baltazar Junior, Tanise Paula Novello. A reunião apresentou os seguintes pontos, na
ordem que seguem e de acordo com documentação previamente encaminhada aos conselheiros: Ponto
um. Aprovação da indicação da Comissão Especial com a finalidade específica de proceder à avaliação
da docente Dra. Catia Maria dos Santos Machado. A presidente fez a leitura do documento com a
seguinte nominata dos membros que irão compor a Comissão Especial com a finalidade específica de
proceder à avaliação da docente Dra. Catia Maria dos Santos Machado para fins de promoção à Classe E
(Professor Titular):  Prof. Dr. André Andrade Longaray (Presidente) – Universidade Federal do Rio
Grande – FURG; Prof. Dr. Vilmar Trevisan – Universidade Federal do Rio Grande do Sul – UFRGS;
Profa. Dra. Maria Cristina Varriale – Universidade Federal do Rio Grande do Sul – UFRGS; Prof. Dr.
Pedro Alberto Barbetta – Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC. Sem manifestações, em
votação, a nominata foi aprovada por unanimidade. Ponto dois. Aprovação da indicação da Comissão
Especial com a finalidade específica de proceder à avaliação da docente Dra. Elaine Correa Pereira. A
presidente fez a leitura do documento com a seguinte nominata dos membros que irão compor a
Comissão Especial com a finalidade específica de proceder à avaliação da docente Dra. Elaine Correa
Pereira para fins de promoção à Classe E (Professor Titular): Profa. Dra. Maria do Carmo Galiazzi
(Presidente) - Universidade Federal do Rio Grande – FURG; Profa. Dra. Francisca Ferreira Michelon -
Universidade Federal de Pelotas – UFPel; Profa. Dra. Rosaria Ilgenfritz Sperotto - Universidade Federal
de Pelotas – UFPel; Prof. Dr. Alexandre Jesus da Silva Machado - Instituto Federal de Educação, Ciência
e Tecnologia do RS – IFRS - Campus Rio Grande. Sem manifestações, em votação, a nominata foi
aprovada por unanimidade. Ponto três.  Homologação da aprovação ad referendum do Edital de
Recredenciamento de docentes PPGEC - FURG do período 2021 a 2023, Mem 109/2021 IMEF, parecer
32.2021. A presidente colocou o ponto em discussão, tendo em vista que os conselheiros disseram que
não havia necessidade de leitura dos documentos, pois todos receberam previamente. Sem manifestações,
em votação, a aprovação do ad referendum foi homologada por unanimidade, de acordo com o Parecer
32/2021 da Câmara de Pesquisa. Ponto quatro. Aprovação dos editais de seleção de Mestrado (Edital
No. 04/PPGMC/2021) e de Doutorado (Edital No. 05/PPGMC/2021), primeiro semestre de 2021, parecer
33/2021- IMEF. A presidente colocou o ponto em discussão, tendo em vista que os conselheiros disseram
que não havia necessidade de leitura dos documentos, pois todos receberam previamente. Sem
manifestações, em votação, os editais de seleção de Mestrado e de Doutorado do PPGMC foram
aprovados por unanimidade, de acordo com o Parecer 33/2021 da Câmara de Pesquisa. Ponto cinco.
Aprovação das Ofertas de disciplinas para o primeiro semestre de 2021. A presidente colocou o ponto em
discussão, os conselheiros disseram que não havia necessidade de leitura das planilhas, pois as áreas
aprovaram a distribuição nas reuniões que ocorreram na semana passada e todos receberam previamente
os documentos e as planilhas. Com relação à distribuição da Física, o conselheiro Everaldo Arashiro
destacou que a disciplina de Física Experimental I será ofertada no primeiro semestre de 2021 como um
projeto piloto, apenas para estudantes já matriculados nos cursos de Física Licenciatura e Física
Bacharelado, com vagas limitadas a esses alunos. Esta disciplina não será presencial, será ofertada em
forma de módulos, para experenciar o formato da disciplina no ambiente online. Sem mais comentários a
distribuição das disciplinas para o 1º semestre de 2021 das áreas da Matemática, Estatística e Física do
Campus Carreiros, SAP e SLS, foi aprovada por unanimidade, conforme os documentos encaminhados na
pauta da reunião. Ponto seis. Homologação do ad referendum de aprovação do projeto LeME

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG
INSTITUTO DE MATEMÁTICA, ESTATÍSTICA E FÍSICA - IMEF

Av. Itália, km 8 - Rio Grande, RS - CEP 96201-900 - Brasil - Tel/Fax: 32335411/32935109 - E-mail: imef@furg.br

Chave de Autenticidade: 9996.0A3B.A00C.4072



2 / 2

Transforma, coordenado pela docente Mauren Porciúncula, Mem 111.2021-IMEF e parecer 34.2021-
IMEF. A presidente colocou o ponto em discussão, tendo em vista que os conselheiros disseram que não
havia necessidade de leitura dos documentos, pois todos receberam previamente. Em votação, a
aprovação do ad referendum foi homologada por unanimidade, de acordo com o Parecer 34/2021 da
Câmara de Extensão. 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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