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Ata n.º 7/2021

Aos vinte e seis dias do mês de maio 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-furg-
5c1df28d-6a06-470b-ae0b-2d7156ebc094, com participação dos seguintes membros: Adriana Elisa
Ladeira Pereira, Celiane Costa Machado, Débora Spenassato, Denise Maria Varella Martinez, Eliane
Cappelletto, Everaldo Arashiro, Edite Taufer, Eneilson Fontes, Fabiana Travessini de Cezaro, Grasiela
Martini, João Thiago de Santana Amaral, Juan Salvador, Juliano Marangoni, Jurselem Carvalho Perez,
Karin Ritter Jelinek, Leandro da Silva Saggiomo, Luciele Rodrigues Nunes, Luiz Fernando Mackedanz,
Mario Rocha Retamoso, Otavio Socolowski Junior, Rafael Pinto Granada, Rene Carlos Cardoso Baltazar
Junior, Suzi Samá. A reunião apresentou os seguintes pontos, na ordem que seguem e de acordo com
documentação previamente encaminhada aos conselheiros. Ponto um. Aprovação da Normativa de
Atividades Complementares do curso de Licenciatura em Física EaD, parecer 29/2021. A presidente fez a
leitura do parecer 29/2021 da Câmara de Ensino e abriu espaço para comentários. Sem comentários, em
votação, a normativa de atividades complementares foi aprovada por unanimidade: Ponto dois.
Aprovação do projeto Formação de professores de Física no contexto online: ações e interações entre
Escola e Universidade, professora Rafaele Araújo, parecer 35/2021. A presidente fez a leitura do parecer
35/2021 da Câmara de Extensão e abriu espaço para manifestações. Sem manifestações, o projeto foi
aprovado por unanimidade. Ponto três. Aprovação do relatórios: [EXT - 1218] IV Feira das Ciências:
Integrando Saberes no Cordão Litorâneo, Rafaele Araújo, parecer 37.2021; [ENS - 271] Projeto de
Desenvolvimento da Matemática, Patrícia Lima, parecer 41/2021; [EXT - 1361] Minicurso: Como montar
uma carteira de investimentos, Karin Jelinek, parecer 30/2021;  [EXT - 1494] Leite: obtenção e qualidade
- Aprovação do projeto e relatório de projeto, Karin Jelinek; parecer 31/2021.A presidente fez a leitura
dos seguintes pareceres: 37/2021 da Câmara de Extensão, 41/2021 da Câmara de Ensino, 30/2021 da
Câmara de Extensão e 31/2021 da Câmara de Extensão. Na sequência, abriu espaço para manifestações.
Sem manifestações, os relatórios dos projetos foram aprovados por unanimidade, de acordo com os
pareceres das respectivas Câmaras. Ponto quatro. Aprovação do projeto V Feira Das Ciências:
Integrando Saberes no Cordão Litorâneo - 2a Edição Virtual, Rafaele Araújo, parecer 36.2021. A
presidente fez a leitura do parecer 36/2021 da Câmara de Extensão e abriu espaço para manifestações.
Sem manifestações, o projeto foi aprovado por unanimidade. Ponto cinco. Homologação da aprovação ad
referendum do Edital de Professor Visitante da Ambientometria, conforme Mem 110/2021, parecer
28.2021. A presidente fez a leitura do memorando e do parecer 28/2021 da Câmara de Pesquisa e
explicou que este edital está sendo lançado pela terceira vez somente com alterações no cronograma.  Em
seguida abriu espaço para manifestações. O conselheiro Juliano Marangoni, coordenador do Programa de
Pós-Graduação em Ambientometria - PPGAmb se manifestou informando que no primeiro edital não
houveram candidatos inscritos e no segundo edital foi selecionada apenas uma candidata, mas esta foi
impossibilitada de assumir a vaga por ter tido um contrato de professora substituta na FURG num período
inferior a 24 meses. Sem mais manifestações, o ponto foi colocado em votação e o memorando foi
homologado por unanimidade.  Ponto seis.  Aprovação da solicitação de adição de disciplina realizada
através do Mem. Nº 14 / 2021 - CCurMestFisica; parecer 40/2021.A presidente fez a leitura do
memorando e do parecer 40/2021 da Câmara de Pesquisa e abriu espaço para manifestações. Sem
manifestações, a criação da disciplina foi aprovada por unanimidade. Ponto sete Aprovação do Mem. 
114/2021- IMEF de prorrogação do projeto “ANÁLISE DO POTENCIAL DE EROSÃO COSTEIRA NO
LITORAL DO ESPÍRITO SANTO, PREVISÃO DE CENÁRIOS FUTUROS E PROPOSTA PARA
PROTEÇÃO PRAIAL”, parecer 39.2021 A presidente fez a leitura do parecer 39/2021 da Câmara de
Pesquisa e explicou que devido ao falecimento do Professor Wiliam Marques, ex-coordenador do projeto,
foi aprovada por este Conselho a alteração na equipe do projeto e portanto, para a conclusão do mesmo é
necessária a prorrogação do prazo de execução. Em seguida abriu espaço para manifestações. Sem
manifestações, a prorrogação do projeto foi aprovada por unanimidade. Ponto oito. Aprovação do projeto
Curso Online sobre Interdisciplinaridade no espaço escolar: ser/fazer e o eu/outro”, coordenado pela
docente Rafaele Araújo. parecer 38/2021. A presidente fez a leitura do parecer 38/2021 da Câmara de
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Extensão e abriu espaço para manifestações. Sem manifestações, o projeto foi aprovado por unanimidade.
Ponto nove. Aprovação do projeto INTERDISCIPLINARIDADE NA PESQUISA E FORMAÇÃO DE
PROFESSORES: investigações e compreensões na Educação em Ciências, Profª. Rafaele Araújo, parecer
42/2021. A presidente fez a leitura do parecer 42/2021 da Câmara de Pesuisa e abriu espaço para
manifestações. Sem manifestações, o projeto foi aprovado por unanimidade. Ponto dez. Aprovação do
projeto de Desenvolvimento da Matemática, técnica Patrícia Lima, parecer 43/2021. A presidente fez a
leitura do parecer 43/2021 da Câmara de Ensino e abriu espaço para manifestações. A conselheira Denise
Martinez destacou a sugestão da Câmara de Ensino de alteração no título do projeto para “Oficinas de
Matemática Básica”, pois considera que o título “Desenvolvimento da Matemática” é muito amplo para a
proposta que se pretende realizar com o projeto. A conselheira Edite Taufer se manifestou concordando
com a sugestão. Sem mais manifestações, o projeto foi aprovado por unanimidade, de acordo com a
sugestão da Câmara de Ensino em relação a alteração do título. Ponto onze. Aprovação da indicação de
nomeação do Segundo Colocado no Concurso - Processo: 23116.001222/2018-85, na área de Ensino de
Matemática para vaga oriunda da Redistribuição da Profa. Tanise Novello para UFPel. A presidente fez
uma breve retrospectiva de como se deu a deliberação pela indicação de nomeação de candidato aprovado
no concurso de processo 23116.001222/2018-85. Ela informou que foi realizada uma reunião com o
grupo de professores da área da Matemática para definir o destino da vaga oriunda do processo de
redistribuição da Profa. Tanise Novello. Nesta reunião, ficou decidido que o segundo colocado no
concurso para a área de Ensino de Matemática, que foi realizado para o campus SAP, deveria ser indicado
para o preenchimento desta vaga, conforme a ata da reunião que foi encaminhada para os conselheiros. A
presidente destacou que a redistribuição da professora Tanise já havia sido aprovada no Conselho e que o
IMEF estava aguardando a efetivação desta redistribuição. Sendo assim, com a publicação da Portaria
referente à redistribuição da Profa. Tanise no D.O.U. no dia 20 de maio de 2021, podemos dar o
encaminhamento à vaga que está em aberto. A presidente apresentou aos conselheiros a lista de
classificação final do concurso e em seguida abriu espaço para manifestações. A conselheira Fabiana
Travessini se manifestou contrariamente à indicação de nomeação do segundo colocado no certame.
Disse que acredita ser melhor a realização de um novo concurso e que a reunião se estendeu além do
horário de convocação (entre 13h30min e 15h10min), sendo que após este  horário foi deliberado sobre a
indicação do segundo colocado. A conselheira salientou que ela e alguns professores não conseguiram
votar, pois tinham compromissos previamente agendados. Sendo assim, não teve como participar até o
final, visto que a reunião se estendeu além do horário marcado. Além disso, a conselheira Fabiana disse
que vários docentes da área da Matemática concordam com o seu posicionamento. A conselheira Edite
Taufer se manifestou apoiando a fala da conselheira Fabiana e comentou que a vaga da professora Tanise
é 50% EAD e o chamamento pretendido tem perfil diferente. As conselheiras Denise Martinez, Celiane
Machado e o conselheiro Mario Retamoso se manifestaram no sentido de respeitar a decisão tomada pelo
grupo de professores da área da Matemática, conforme a ata encaminhada para os conselheiros e que foi
encaminhada para todos os professores da área da Matemática na semana da reunião. A conselheira Karin
Jelinek comentou que entende ser melhor a realização de outro concurso para esta vaga e o conselheiro
Rene Baltazar chamou a atenção sobre o Edital 10/2008 do concurso realizado pela Profa. Tanise, no qual
a área do conhecimento foi Informática na Educação/Educação à Distância, que é diferente da área do
conhecimento do concurso de SAP, que foi na área do Ensino de Matemática. A presidente informou que
a área do concurso pode ser alterada com a aprovação do Conselho da Unidade e que isto não seria um
impedimento para nomear o segundo colocado no concurso de SAP. Além disso, a presidente salientou
que se for deliberada a realização de um novo concurso, este não poderá ser realizado na área do Ensino
de Matemática, pois temos o concurso de SAP válido, com dois candidatos aprovados e aptos para
assumirem a vaga nesta área. Os conselheiros de forma geral discutiram sobre o melhor encaminhamento,
tendo em vista que alguns conselheiros entenderam que o tema deveria retornar à discussão para a área da
Matemática para sanar a divergência trazida. Enquanto outros conselheiros entenderam que a maioria do
grupo da Matemática, que esteve presente até o final da referida reunião, deliberou pelo chamamento do
segundo colocado do certame vigente, em detrimento de preencher a vaga de redistribuição com um novo
Concurso e que esta decisão deveria ser acatada. A presidente colocou em votação os dois
direcionamentos tomados pelos conselheiros: baixar em diligência para nova discussão do ponto junto aos
docentes da área da Matemática ou aprovar a indicação já tomada na reunião da área e indicar a
nomeação do segundo colocado no certame do processo 23116.001222/2018-85. Após a votação, 18
(dezoito) conselheiros votaram pelo primeiro encaminhamento, baixar em diligência para nova discussão
do ponto junto aos docentes da área da Matemática, 4 (quatro) conselheiros votaram por aprovar a
indicação do segundo colocado no concurso da área de Ensino da Matemática e 1 (um) conselheiro se
absteve. Diante do resultado da votação, a presidente informou que agendará uma nova reunião com os
docentes da área da Matemática para avaliar novamente o destino da referida vaga. Ponto doze.
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Aprovação da indicação da Comissão Eleitoral para os processos eleitoras para as Coordenações dos
cursos: Licenciatura em Ciências EaD, MNPEF-Mestrado Nacional Profissional em Ensino de Física,
PPGFís - Mestrado em Física e PPGECE - Mestrado Profissional em Ensino de Ciências Exatas. A
presidente fez a leitura da nominata da comissão e abriu espaço para comentários. Sem manifestações, a
seguinte nominata foi aprovada por unanimidade: TAE Dr. Leandro da Silva Saggiomo (Presidente), Prof.
Dr. Alessandro Kahmann, Prof. Dr. Leandro Sebben Bellicanta, Profa. Dra. Fernanda Sauzem
Wesendonk, Estudante Leonardo Pavlak Suris - Curso Matemática Licenciatura.  Assuntos Gerais. A
presidente falou que teve uma reunião com o Reitor para renovar os laboratórios da Física, pois estão há
muitos anos em péssimas condições e com cupim nos armários. Além disso, a presidente comentou que
também conversou com o Reitor sobre a promessa de vaga para professor na área da Matemática para
SAP e também sobre a questão dos espaços físicos para o futuro retorno das atividades presenciais. Ela
disse que o Reitor se comprometeu em avaliar todas as demandas encaminhada pela Direção do IMEF.
Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às 11h, 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.

 
 

Patrícia Ciciliano Beck Rodrigues
Secretária Geral

 
 

Prof.ª Dr.ª Adriana Elisa Ladeira Pereira
Diretora do IMEF
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