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Ata n.º 1/2022

Aos cinco dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e dois, 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/webconf/jorge-luiz-pimentel-junior-jorge, com
participação dos seguintes membros: Agueda Maria Turatti, Berenice Vaniel, Cristian Giovanny Bernal,
Cristiana Poffal, Darci Savick, Débora Spenassato, Daiane Freitas, Edite Taufer, Denise Maria Varella
Martinez, Fabiana Travessini de Cezaro, Fernanda Wesendonk, Grasiela Martini, Jorge Luiz Pimentel Jr.,
Julian Suarez, Juliano Marangoni, Jurselem Perez, Otavio Socolowski Junior, Patricia Ciciliano Beck
Rodrigues, Rafael Pinto Granada, Suzi Samá. A reunião apresentou os seguintes pontos, na ordem que
seguem e de acordo com documentação previamente encaminhada aos conselheiros. Ponto um.
Homologação do Memorando 308/2021 referente à aprovação ad referendum da alteração de docente de
Linguagem Matemática e Resolução de Problemas II. O presidente realizou a leitura do memorando e
abriu espaço para manifestações. Sem comentários, em votação o memorando foi aprovado por
unanimidade. Ponto dois. Aprovação do relatório: [PESQ - 141] Núcleo Ativo de Galáxias, Dinalva
Sales, parecer 125/2021. O presidente fez a leitura do parecer e abriu espaço para manifestações Sem
manifestações, em votação o relatório foi aprovado por unanimidade. Ponto três. Aprovação de alteração
de suplente para representação do IMEF na CPPD. O presidente fez uma breve retrospectiva sobre o
ponto, lembrou o resultado da consulta online e do envio de email para todos sobre a solicitação do
professor Luis Almeida de trocar de lugar com o professor Pedro Santoro na representação na CPPD; pois
o mesmo havia sido eleito como primeiro suplente e gostaria de ficar como segundo suplente. O
presidente lembrou que essa alteração deve constar em nova ata e por isso foi trazido aos conselheiros. O
presidente abriu espaço para manifestações. A conselheira Jurselem Perez disse que discorda da alteração
pois houve uma eleição e entende que o professor não deveria ter se inscrito se não tinha intenção de
participar, e acredita que deveria ser feita nova eleição ou verificar a norma. A conselheira Denise disse
que o professor contribuiu por muitos anos e que ele se colocou à disposição para a nova consulta por
acreditar que não teriam inscritos para representação e que no caso de ser suplente, não vê problema, pois,
a professora eleita representante é que de fato irá a todas as reuniões, sendo substituída apenas em caso de
férias ou alguma eventualidade. O conselheiro Juliano Marangoni disse que só veria empecilho caso o
professor Pedro Santoro não concordasse com a troca. O presidente disse que entende que o professor
Pedro se inscreveu com interesse em ser eleito em primeiro lugar e que acredita que não tenha
discordância com a troca e ainda, sobre as normas, lembrou que a representação é uma indicação do
Conselho e que o Conselho decidiu fazer consulta prévia e que não vê empecilho do Conselho decidir
sobre a alteração sem nova consulta. Diante das manifestações unânimes concordando com a alteração,
perguntou se poderia encaminhar pela aprovação da alteração de suplência com um voto contrário, o que
foi aceito pelos conselheiros, ficando a representação do IMEF na CPPD da seguinte forma: Profª
Jurselem Carvalho Perez (Titular); Prof. Pedro Ricardo del Santoro (1º Suplente); Prof. Luis Dias
Almeida (2º Suplente). Ponto quatro. Homologação de ad referendum de aprovação do edital de
credenciamento de professor permanente do PPGAmb, parecer 126/2021. O presidente fez a leitura do
memorando e abriu espaço para manifestações. Sem comentários, em votação o Edital foi aprovado por
unanimidade. Ponto cinco. Aprovação de Reoferta Curso de Licenciatura em Física EAD Mem 321 e
322/2021, parecer 127/2021. O presidente fez a leitura do parecer e abriu espaço para manifestações. Sem
manifestações, a reoferta foi aprovada por unanimidade, conforme parecer. Ponto seis.  Aprovação de
Reoferta Curso de Ciências EaD,  memorandos 327 e 334/2021 - IMEF, parecer 128/2021. O presidente
fez a leitura do parecer e abriu espaço para manifestações. Sem manifestações, a reoferta foi aprovada por
unanimidade, conforme parecer. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às 9h e 40min foi
lavrada a presente ata, que vai assinada pelo Diretor em exercício do Instituto de Matemática, Estatística e
Física, Professor Doutor Jorge Luiz Pimentel Jr. e por mim, Patrícia Ciciliano Beck Rodrigues, Assistente
em Administração, que secretariei a reunião.
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