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Ata n.º 4/2022

Aos vinte e três dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e dois, às 9h, foi
realizada por web conferência a reunião ordinária do Conselho do Instituto de
Matemática, Estatística e Física – IMEF, através do link: meet.google.com/gvw-xtzg-
ufa, com participação dos seguintes membros: Adriana Elisa Ladeira Pereira, Agueda
Maria Turatti, Berenice Vaniel, Cristiana Poffal, Daiane Freitas, Darci Savick, Débora
Spenassato, Denise Maria Varella Martinez, Fabiana Travessini de Cezaro, Fernanda
Wesendonk, João Thiago Amaral, Jorge Luiz Pimentel Jr, Juan Valverde Salvador,
Juliano Marangoni, Julian Sejje, Jurselem Perez, Karin Jelinek, Leandro Saggiomo,
Luiz Fernando Mackedanz, Luciele Nunes, Otavio Socolowski Junior, Rafael Granada,
Rene Baltazar, Suzi Samá, como convidados a docente Eliane Cappelleto e o docente
Tiago Dziekaniak Figueiredo. A presidente iniciou a reunião solicitando a retirada do
ponto cinco da pauta, porque não há necessidade de homologação pelo conselho do
IMEF e a inclusão do PROFMAT no ponto referente ao processo eleitoral para a
coordenação do curso de Licenciatura em Física EaD e a coordenação adjunta do
MNPEF. Os pedidos de alteração da pauta foram aprovados por unanimidade. Ponto
um. Aprovação da distribuição das disciplinas do 1° semestre de 2022. A presidente
fez um agradecimento especial à Câmara de Ensino pela presteza na realização de
reuniões com os grupos de professores e na elaboração da distribuição das disciplinas
para 2022/1. Em votação a distribuição de disciplinas do IMEF para 2022/1 foi
aprovada por unanimidade. Ponto dois. Aprovação de Relatórios: A presidente
perguntou aos presentes se precisaria fazer a leitura dos pareceres, pois foram
enviados previamente, e também perguntou se a aprovação dos relatórios dos projetos
poderia ocorrer no final da apreciação de todos. O conselheiro Juliano Marangoni
sugeriu que fosse lido o voto da Câmara para ficar registrado caso tivesse alguma
recomendação. Em seguida a presidente fez leitura do voto da respectiva Câmara do
parecer de cada relatório dos projetos e a abriu espaço para manifestações, sem
manifestações, em votação, os seguintes relatórios foram aprovados por unanimidade:
[EXT - 1414] As tecnologias digitais como possibilidades no ensino de Matemática:
uma atenção à formação de professores, coordenado pela docente Celiane Machado,
Parecer 3/2022 da Câmara de Extensão; [EXT - 1240] Construindo coletivamente um
espaço comunitário para educação, comunicação, conservação e construção
sustentável em Rio Grande, RS - Centro ECOS ANO 2, coordenado pelo docente
Gustavo Martinez, Parecer 04/2022 da Câmara de Extensão; [EXT - 987] Física nas
Artes, coordenado pelo docente Cristiano Mariotti, Parecer 13/2022 da Câmara de
Extensão; [EXT - 1309] Física nas Artes, coordenado pelo docente Cristiano Mariotti,
Parecer 14/2022 da Câmara de Extensão; [PESQ - 1464] Desenvolvimento de uma
Ferramenta Computacional Multicritério Fuzzy a partir da Metodologia THOR,
coordenado pela docente Catia Machado, Parecer 10/2022 da Câmara de Pesquisa;
[ENS - 1012] Ressignificando Conceitos de Matemática e Aplicações - Criação do
TEMAT, coordenado pela docente Cristiana Poffal, Parecer 08/2022 da Câmara de
Ensino; [PESQ - 446] Introdução à Teoria de Cordas, coordenado pelo docente Otavio
Socolowski Junior, Parecer 12/2022 da Câmara de Pesquisa; [PESQ - 722] Motivação
para a Aprendizagem da Matemática: as representações de alunos do Ensino Superior,
coordenado pela docente Cristiana Andrade Poffal, parecer 11/2022 da Câmara de
Pesquisa; [PESQ – 1059] A matemática financeira no contexto escolar: possibilidades
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e desafios na construção de práticas pedagógicas, coordenado pela docente Celiane
Costa Machado, Parecer 9/2022 da Câmara de Pesquisa. Ponto três. Aprovação de
projeto de Pesquisa “Dieta de tartaruga-cabeçuda Caretta caretta no Sul do Atlântico
Sul Ocidental através de conteúdos gastrointestinais: avaliação comparativa entre
décadas do século XXI, Gustavo Martinez, Parecer 5/2022. A presidente fez a leitura
do parecer da Câmara de Pesquisa e abriu espaço para manifestações, sem
manifestações, em votação, o projeto foi aprovado por unanimidade. Ponto quatro.
Aprovação de alteração curricular no curso de Administração SAP, conforme Mem
02/2022 ICEAC/SAP, parecer 19/2022. A presidente fez a leitura do parecer da
Câmara de Ensino e abriu espaço para manifestações, sem manifestações, em
votação a alteração curricular foi aprovada por unanimidade. Ponto cinco. Aprovação
de alteração no NDE do curso de Licenciatura em Física EaD, conforme Mem 14/2022
- IMEF. A presidente fez a leitura do Memorando, explicou que a alteração se deve à
solicitação de saída do docente André Ricardo Rocha da Silva do NDE e da Comissão
de Curricularização da Exrtensão do IMEF. A presidente abriu espaço para
manifestações, sem manifestações, em votação, a seguinte nova composição do NDE
do curso de Licenciatura em Física EaD foi aprovada por unanimidade, excluindo o
nome do referido docente: Profa. Dra. Fernanda Sauzem Wesendonk (Presidente);
Profa. Dra. Berenice Vahl Vaniel; Prof. Dr. Charles dos Santos Guidotti; Prof. Dr. Daniel
da Silva Silveira; Profa. Ma. Eliane Cappelletto; Profa. Dra. Rafaele Rodrigues de
Araújo; Prof. Dr. Valmir Heckler. Ponto seis. Aprovação da Oferta de disciplinas do
PPGMC - 2022/1, conforme Mem. 03/2022. A presidente fez a leitura do Memorando e
abriu espaço para manifestações. Sem manifestações, em votação a oferta foi
aprovada por unanimidade, conforme a solicitação. Ponto sete. Aprovação da Oferta
do 1° semestre de 2022 do curso de Licenciatura Física EAD, conforme Mem.
20/2022- IMEF. A presidente fez a leitura do Memorando e abriu espaço para
manifestações. Sem manifestações, em votação a oferta de disciplinas 1/2022, do ciclo
regular e da reoferta, nos polos de Esteio, Gramado, Mostardas, São Francisco de
Paula, São José do Norte e São Lourenço do Sul foi aprovada por unanimidade, da
seguinte forma: 01474D Física I será ministrada pela docente Aline Guerra Dytz;
01475D Cálculo II será ministrada pelo docente Adilson da Silva Nunes; 01476D
Álgebra Linear I será ministrada pelo docente Daniel da Silva Silveira; 01477D História
da Física será ministrada pelos docentes Charles dos Santos Guidotti e Rafaele
Rodrigues de Araújo; 01478D Pesquisa no Ensino de Física será ministrada pelas
docentes Fernanda Sauzem Wesendonk e Rafaele Rodrigues de Araújo; 01479D
Física II será ministrada pelas docentes Eliane Cappelletto e Fernanda Sauzem
Wesendonk; 01480D Cálculo III, será ministrada pela docente Bárbara Denicol do
Amaral Rodriguez; 01481D Atividades de Ensino de Física I será ministrada pela
docente Rafaele Rodrigues de Araújo; 01482D Projeto Integrador I será ministrada
pelos docentes Charles dos Santos Guidotti e Valmir Heckler. Ponto oito. Aprovação
de solicitação de oferta de disciplina para curso de Biblioteconomia EaD, conforme e-
mail, Parecer 15/2022. A presidente fez a leitura do Memorando e do Parecer 15/2022
da Câmara de Ensino e abriu espaço para manifestações. Sem manifestações, em
votação a oferta da disciplina Estatística (1500D) que será ministrada pela Prof.ª Dr.ª
Suzi Samá Pinto foi aprovada por unanimidade. Ponto nove. Homologação do Mem.
30/2022 - IMEF, ad referendum referente à aprovação do Edital de Seleção de
Bolsistas do programa de Mestrado Profissional de Ensino em Física, Edital 01/2022,
conforme solicitação do Mem. 2/2022 - CCurMNPEF, Parecer 18/2022. Ponto dez.
Homologação do Mem. 30/2022 IMEF, ad referendum referente a aprovação do Edital
para Ingresso de Aluno Especial no curso de Mestrado profissional em ensino de
Física – POLO 21 FURG, Edital 01/2022, conforme solicitação do Mem. 2/2022 -
CCurMNPEF, parecer 16/2022. A presidente encaminhou os dois pontos em conjunto,
pois tratam da homologação do mesmo memorando ad referendum que aprovou os
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dois editais. A presidente fez a leitura dos Memorando e dos Pareceres 18/2022 e
16/2022 da Câmara de Pesquisa e abriu espaço para manifestações. Sem
manifestações, em votação o memorando ad referendum foi homologado por
unanimidade. Ponto onze. Aprovação da substituição da composição da Comissão
Gestora do Centro de Educação Ambiental, Ciências e Matemática - CEAMECIM,
conforme solicitação da docente Débora Laurino. A presidente fez a leitura da
solicitação encaminhada pela docente Débora Laurino e abriu espaço para
manifestações. Sem manifestações e em votação, foi aprovado por unanimidade o
novo membro da Comissão que substituirá a docente Débora Laurino no período de
março de 2022 até fevereiro de 2024, o docente Tiago Dziekaniak Figueiredo. Ponto
doze. Aprovação de Participação em Programa de Pós-Graduação em Ensino de
Ciências e Matemática - UFGD. A presidente relembrou o ponto, destacou que houve a
necessidade de realização de alguns trâmites formais para que a solicitação do
docente Tiago Dziekaniak Figueiredo possa participar do referido programa de pós-
graduação de forma permanente, os quais foram efetivados. A presidente questionou o
conselho sobre quem deveria ser o proponente, a direção do Instituto ou o professor
responsável pela proposta e abriu espaço para manifestações. O Prof. Tiago
manifestou interesse em manter a proposta em seu nome. O conselho entendeu que o
Prof. Tiago deve ser o proponente. Em votação foram aprovados por unanimidade: a
participação do docente Tiago Dziekaniak Figueiredo no Programa de Pós-Graduação
em Ensino de Ciências e Matemática/UFGD, o Plano de Trabalho e a Minuta do
Acordo de Cooperação Técnica. Ponto treze. Aprovação da comissão eleitoral para
processo eleitoral da comissão do curso de Física Licenciatura EaD, coordenação
adjunta do Programa de Mestrado Nacional Profissional em Ensino de Física (MNEPF)
e coordenação do Mestrado Profissional em Matemática em Rede Nacional
(PROFMAT). A presidente fez a leitura da solicitação encaminhada e da inclusão do
processo eleitoral para a coordenação do Mestrado Profissional em Matemática em
Rede Nacional (PROFMAT). A comissão composta pelos membros TAE. Dr. Leandro
da Silva Saggiomo, Prof. Dr. Leandro Sebben Bellicanta, Prof. Dr. Adilson da Silva
Nunes, Prof. Dr. Pedro Ricardo Del Santoro e estudante Henrique Martins Fontes foi
aprovada por unanimidade. Assuntos gerais. A presidente informou que a Comissão
de Curricularização da Extensão do IMEF já fez sua primeira reunião em janeiro,
acordou que as reuniões ocorrerão na última quinta-feira de cada mês e que por
sugestão a Comissão seria importante a indicação de um TAE para compor a mesma.
A presidente comentou sobre a live da Reitoria que ocorreu na terça-feira às 19h30min
sobre o calendário acadêmico 2022/2023 e informou que ocorrerá outra live após a
aprovação da minuta referente ao retorno às atividades presenciais, salientando a
importância da participação de todos nesta live para o esclarecimento de dúvidas
referentes ao ano letivo de 2022. A presidente relembrou a necessidade da inserção
do comprovante vacinal tanto dos servidores, quanto dos estudantes no sistema da
FURG e solicitou às coordenações de curso que reforcem aos estudantes sobre essa
exigência da Universidade para o retorno às atividades presenciais. Em seguida, a
presidente e o conselheiro Leandro Saggiomo comentaram sobre as mudanças e
reformas no IMEF. Na sequência, o conselheiro Jorge Pimentel informou que o prazo
para as contribuições na proposta de alteração do regimento do IMEF encerra em 28
de fevereiro e a entrega do relatório sobre a consulta está prevista para maio. Nada
mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às 10h15min 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, Fernando Magalhães,
Assistente em Administração, que secretariei a reunião.
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Fernando Carvalho Magalhães
Secretário

 
 

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