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Ata n.º 11/2022

Aos vinte e dois dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e dois, às 9h e 30 min  foi
realizada no auditório do IMEF a reunião ordinária  do Conselho do Instituto de Matemática,
Estatística e Física – IMEF, presidida pela Diretora do Instituto, a docente Adriana Ladeira
Pereira, com participação presencial dos seguintes membros: Cristian Bernal, Denise Varella
Martinez, Débora Spenassato, Darci Savicki, Eneilson Fontes, Jorge Luiz Pimentel Junior, Juan
Salvador, Julian Suarez, Jurselem Perez, Otavio Socolowski Junior, Patrícia Ciciliano,  Rafael
Granada, Tiago Dziekaniak Figueiredo  e com a participação por web conferência dos
seguintes membros: Agueda Maria Turatti, Celiane Machado, Edite Taufer, Luciele Rodrigues
Nunes, Charles dos Santos Guidotti, Eliane Cappelletto, André Ricardo Rocha da Silva.
Justificou a ausência a conselheira Fernanda Sauzem Wesendonk. A reunião apresentou os
seguintes pontos, na ordem que segue: Ponto um. Aprovação de Projetos: Projeto de
Pesquisa Métodos Ativos no Ensino de Cálculo: Uma Abordagem Metodológica Interativa no
Ensino Universitário com Base na Teoria dos Campos Conceituais, coordenado pelo docente
Cristiano Rodrigues Garibotti, parecer 70/2022.  A presidente fez a leitura do Parecer 70/2022
da Câmara de Pesquisa e abriu espaço para manifestações. Sem manifestações, em votação,
o projeto foi aprovado por unanimidade. Projeto de Extensão Recicla IMEF, coordenado pela
docente Raquel da Fontoura Nicolette, parecer 64/2022. A presidente fez a leitura do Parecer
64/2022 da Câmara de Extensão e abriu espaço para manifestações. Sem manifestações, em
votação, o projeto foi aprovado por unanimidade; Projeto de Extensão Propostas formativas
sobre a prática profissional de professores da Educação Básica das Escolas do Campo,
coordenado pela docente Liliane Silva de Antiqueira, parecer 65/2022. A presidente fez a
leitura do Parecer 65/2022 da Câmara de Extensão e abriu espaço para manifestações. Sem
manifestações, em votação, o projeto foi aprovado por unanimidade. Projeto de Extensão
Ciclos de Lives Formativas sobre Feiras e Mostras Científicas, coordenado pela docente
Rafaele Araújo, parecer 69/2022. A presidente fez a leitura do Parecer 69/2022 da Câmara de
Extensão e abriu espaço para manifestações. Sem manifestações, em votação, o projeto foi
aprovado por unanimidade. Projeto de Extensão DiverFísica: Mergulhando em um oceano de
diversão e aprendizados no Ensino Fundamental, coordenado pela docente Fernanda Sauzem
Wesendonk, parecer 66/2022. A presidente fez a leitura do Parecer 66/2022 da Câmara de
Extensão e abriu espaço para manifestações. Sem manifestações, em votação, o projeto foi
aprovado por unanimidade. Ponto dois: Homologação do ad referendum efetivado através do
Mem 123/2022- IMEF, referente às alterações curriculares do Programa de Pós-Graduação em
Modelagem Computacional (PPGMC), conforme Ata 03/2022 PPGMC e De/Para 2/2022,
parecer 67/2022. A presidente fez a leitura do Parecer 67/2022 da Câmara de Pesquisa,
destacou que os pedidos dos cursos de pós-graduação têm vindo frequentemente para pauta
sem prazo mínimo e por esta razão as aprovações têm ocorrido por ad referendum, sempre
com análise prévia e parecer da Câmara de Pesquisa. Sem manifestações, em votação, o
Memorando foi homologado por unanimidade. Ponto três: Aprovação da Reformulação do
curso de Ciências Biológicas Licenciatura, Mem 79.2022 ICB, parecer 68/2022 A presidente fez
a leitura do Parecer 68/2022 da Câmara de Ensino e abriu espaço para manifestações. Sem
manifestações, em votação, a reformulação curricular foi aprovada por unanimidade. Ponto
quatro: Aprovação Alteração Curricular - Engenharia de Alimentos - IMEF, Mem 112/2022-
EQA, parecer 73/2022. A presidente fez a leitura do Parecer 73/2022 da Câmara de Ensino e
abriu espaço para manifestações. Sem manifestações, em votação, a reformulação curricular
foi aprovada por unanimidade. Ponto cinco: Aprovação da solicitação de reformulação
Curricular do curso de Licenciatura em Educação do Campo, parecer 58/2022. A presidente
lembrou que o ponto havia sido baixado em diligências, que ocorreram conversas com a
coordenação do curso a fim de ajustar as observações feitas pelos conselheiros na reunião.
Além disso, a presidente destacou que ocorreu a reunião do NDE do curso para definir a
questão da ementa da disciplina de Introdução à Estatística, pontuou que a coordenação então
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apresentou a nova proposta, incluindo a disciplina de Introdução à Estatística já existente no
curso de Arquivologia. A presidente fez a leitura do Parecer 58/2022 da Câmara de Ensino e
abriu espaço para manifestações. Sem manifestações, em votação, a reformulação curricular
foi aprovada por unanimidade. Ponto seis: Aprovação das solicitações contidas nos
Memorandos 92, 93 e 94/2022 -  PROGRAD, referentes à aprovação de docentes Orientadores
para os Subprojetos do Residência Pedagógica. A presidente fez a leitura dos Memorandos
encaminhados pela PROGRAD e abriu espaço para manifestações. O conselheiro Darci
Savicki perguntou como teria sido o processo de escolha e se em outras ocasiões esta
indicação teria sido apreciada pelo Conselho. A presidente respondeu que sim e o conselheiro
Tiago Dziekaniak complementou respondendo que a Direção recebeu e-mail da PROGRAD
com o convite para os docentes interessados em participar como orientadores para os
subprojetos do Residência Pedagógica e repassou para todos os docentes. Os que
demonstraram interesse participaram da reunião com a PROGRAD e foram indicados para a
função. Sem mais manifestações, em votação, a indicação dos seguintes docentes foram
aprovadas por unanimidade: Aprovação de Docente Orientador para o Subprojeto Física e
Química: Luiz Fernando Mackedanz – IMEF;  Aprovação de Docente Orientador para o
Subprojeto Matemática: Tiago Dziekaniak Figueiredo – IMEF; Aprovação de Docente
Orientador para o Subprojeto Interdisciplinar Licenciaturas em Ciências Exatas e Educação do
Campo: Lucas Nunes Ogliari – IMEF. Ponto sete: Homologação do resultado das eleições
dos Cursos de Graduação e Pós-Graduação. A presidente fez uma breve retrospectiva
sobre o processo eleitoral e fez a leitura da ata 02 e 03 da comissão eleitoral. Sem
manifestações, em votação, os atos do processo e resultado das eleições da novas
coordenações foram homologadas por unanimidade conforme segue: Coordenação e
Coordenação Adjunta do Curso de Graduação de Licenciatura em Fisica EaD: Coordenadora:
Fernanda Sauzem Wesendonk e Coordenador Adjunto: André Ricardo Rocha da Silva ; 
Coordenação e Coordenação Adjunta do Curso de Graduação de Pós-graduação Ciencia é 10:
Coordenadora: Suzi Samá Pinto e Coordenador Adjunto: Leandro Sebben Bellicanta;
Coordenação e Coordenação Adjunta do Programa de Mestrado Profissional em Matemática
em Rede Nacional (PROFMAT): Coordenadora:  Fabiana Travessini De Cezaro e
Coordenadora Adjunta: Luciele Nunes; Coordenação Adjunta do Mestrado Nacional
Profissional em Ensino de Física (MNPEF). Coordenador adjunto: Everaldo Arashiro.
Assuntos Gerais: A presidente destacou que ontem foi formalizada a vacância da docente
Grasiela Martini, que passou no concurso da UFRGS e deixou o quadro docentes da FURG e
do IMEF. Destacou que a professora colaborou muito para o instituto, que era uma excelente
professora, sempre muito homenageada pelos alunos e desejou sucesso na nova etapa. A
presidente disse que a vaga deixada pela vacância da docente Grasiela Martini será analisada
amanhã junto ao grupo da Matemática, a fim de que se decida se o IMEF irá aproveitar os
classificados nos concursos em validade para preenchimento desta vaga. Destacou que o
próximo mês terá muitas reuniões extraordinárias em virtude da necessidade de aprovação das
alterações curriculares que irão ocorrer na Universidade em razão da curricularização da
extensão. Lembrou que nas próximas semanas ocorrerá a oferta de disciplinas para o segundo
semestre de 2022, que até o dia 24/06 as coordenações farão as solicitações de disciplinas e
no período de 27/06 a 18/07 a secretaria fará a oferta das disciplinas no sistema, tendo que
ocorrer reunião extraordinária para aprovação antes deste período. A presidente também
lembrou que terá início a avaliação do docente pelo discente, pedindo a colaboração para a
divulgação junto aos alunos. Lembrou também sobre a pesquisa de avaliação dos meios de
comunicação da FURG, disse que há reclamações de que os meios não seriam eficientes,
então enfatizou que essa é a oportunidade de que as pessoas expliquem o que deve melhorar.
A presidente também mencionou a alteração curricular dos cursos de Engenharia Mecânica,
Engenharia Mecânica Naval e Engenharia Mecânica Empresarial que passarão à
semestralidade e que o pedido formal ainda não foi encaminhado para o IMEF, mas que o
grupo de professores da área da Física já analisou em reunião no dia 20/06/2022 e que seria
interessante o grupo de professores da área da Matemática já pensar sobre os reflexos na
oferta das disciplinas do IMEF. A conselheira Denise Martinez sugeriu que o assunto seja
tratado na reunião que ocorrerá amanhã sobre a vaga da área da Matemática para aproveitar o
momento. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às 10h e 20min 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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Secretária Geral
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