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Ata n.º 5/2022

Aos trinta dias do mês de março 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/eru-kdyt-yvs, com participação dos seguintes membros: Adriana Elisa
Ladeira Pereira, Berenice Vaniel, Celiane Machado, Charles Guidotti, Débora Spenassato, Edite Taufer,
Fabiana Travessini de Cezaro, Flávia Conde Kneip, João Thiago Amaral, Juan Valverde Salvador, Julian
Sejje Suarez, Leandro Bellicanta, Leandro Saggiomo, Luis Dias Almeida, Mailin Hauschild, Mario
Rocha Retamoso, Patrícia Ciciliano, Rene Baltazar. Como convidadas, a técnica Patrícia Silva.
Justificaram a ausência por motivo de férias os conselheiros:  Águeda Turatti, Denise Varella Martinez,
Fernanda Sauzem, Luciele Nunes, Darci Savicki, Grasiela Martini e Jurselem Perez. A presidente iniciou
a reunião e passou à apreciação dos pontos na ordem que segue: Ponto um. Aprovação de Relatórios.  A
presidente perguntou aos presentes se precisaria fazer a leitura dos relatórios, pois foram enviados
previamente. Os presentes responderam que não haveria necessidade. A presidente perguntou se poderia
fazer a leitura do voto da Câmara de cada parecer para os conselheiros aprovarem em bloco os relatórios.
Os conselheiros concordaram. A presidente passou assim a fazer a leitura do voto da Câmara de cada
parecer dos relatórios e ao final da leitura, abriu espaço para manifestações, sem manifestações, em
votação, os relatórios dos seguintes projetos foram aprovados por unanimidade: [EXT - 1453] II Curso de
online de formação de professores sobre feiras e mostras científicas, sob a coordenação do docente
Charles dos Santos Guidotti, conforme o Parecer 24/2022 da Câmara de Extensão; [EXT - 1200] XII
Mostra de Ciências e do Conhecimento de Santo Antônio da Patrulha, sob a coordenação do docente
Charles dos Santos Guidotti, conforme o  Parecer 21/2022 da Câmara de Extensão; [EXT1589] XIII
Mostra de Ciências e do Conhecimento de Santo Antônio da Patrulha”, sob a coordenação do docente
Charles dos Santos Guidotti, conforme o Parecer 23/2022 da Câmara de Extensão; [ENS 1290] A
monitoria e sua contribuição para o ensino da Geometria Analítica, sob a coordenação da docente Juliana
da Silva Ricardo Nunes, conforme o Parecer 28/2022 da Câmara de Ensino; [PESQ - 1237] Investigações
sobre a prática docente na Universidade e na Escola, sob a coordenação da docente Elaine Correa Pereira,
confroem o Parecer 30/2022 da Câmara de Pesquisa.Ponto dois. Aprovação do projeto de extensão
“EDUCASAP: Dialogando e construindo possibilidades pedagógicas por meio da formação continuada”,
Karin Ritter Jelinek, Parecer 25/2022. A presidente fez a leitura do parecer da Câmara de Extensão e
abriu espaço para manifestações. Sem manifestações, o projeto foi aprovado por unanimidade. Ponto
três. Aprovação do projeto de extensão “VI Feira das Ciências: Integrando Saberes no cordão Litorâneo -
3ª Edição Virtual”, Rafaele Araújo, Parecer 26/2022. A presidente fez a leitura do parecer da Câmara de
Extensão e abriu espaço para manifestações, sem manifestações, em votação o projeto foi aprovado por
unanimidade. Ponto quatro. Aprovação do projeto de pesquisa “Escritas de processos de formação a
partir de portfólios do PIBID”, Elaine Correa Pereira, Parecer 29/2022. 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 cinco. Aprovação do edital de seleção simplificada de aluno
especial do PPGFísica, Parecer 27/2022. A presidente fez a leitura do parecer da Câmara de Pesquisa e
abriu espaço para manifestações, sem manifestações, em votação, o edital foi aprovado por unanimidade.
Ponto seis. Homologação do Mem 42/2022, aprova ad referendum coordenação pro tempore - Ciência é
10 e solicita portaria. A presidente explicou que a solicitação foi necessária pois o mandato para a
coordenação expirou e ainda não foi realizado o processo eleitoral. O conselheiro Leandro Saggiomo se
manifestou como presidente da comissão eleitoral explicando que solicitou à direção este
encaminhamento, pois alguns membros da comissão estão em férias, assim como os professores e
estudantes dos cursos envolvidos no processo eleitoral. Ele comentou que as aulas irão iniciar em 25 de
abril e considera mais adequado esperar o início das aulas para dar seguimento no processo eleitoral,
sendo necessária esta nomeação de coordenação pro tempore para o referido curso. Sem mais
manifestações, em votação a indicação foi homologada por unanimidade. Ponto sete. Homologação do
Mem 43/2022 que  aprova ad referendum a comissão eleitoral para consulta de coordenações. A
presidente explicou aos presentes a razão da necessidade do memorando ad referendum, devido inclusão
da coordenação do curso de especialização Ciência é Dez no processo eleitoral. Sendo assim, o candidato
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à coordenador adjunto para o referido curso, o professor Leandro Bellicanta, que fazia parte da comissão
eleitoral, teve que ser substituído pelo professor Darci Savicki. Sem manifestações, os conselheiros
homologaram a alteração da comissão eleitoral por unanimidade. Ponto oito. Aprovação do pedido de
afastamento para pós-graduação, processo 23116.000757/2022-15, interessada técnica Patrícia Lima da
Silva. A presidente fez a leitura das informações básicas sobre a solicitação e explicou que o processo
está para apreciação pois a formalidade do processo exige a inclusão da ata do Conselho ou a aprovação
pela chefia. A presidente disse que entende que a aprovação pelo Conselho é mais adequada e apresentou
aos conselheiros um documento enviado pela interessada, com a manifestação expressa de apoio dos
docentes da área da Matemática do campus SAP ao seu afastamento para a conclusão do doutorado. A
presidente abriu espaço para manifestações. A interessada se manifestou relatando brevemente sobre as
razões da solicitação do seu afastamento. O conselheiro Leandro Saggiomo destacou o quanto a
qualificação é positiva para a unidade e parabenizou a interessada pelo trabalho. A presidente também
parabenizou a interessada pelo trabalho e desejou sucesso na conclusão do seu doutorado. Sem mais
manifestações, a solicitação de afastamento parcial foi aprovada por unanimidade. Assuntos gerais. A
presidente destacou sobre a PORTARIA GR/FURG No 3, DE 25 DE MARÇO DE 2022, referente à Fase
3 de retorno às atividades presenciais, que foi enviada a todos por e-mail na data de ontem. Destacou na
nova fase o retorno de atividades administrativas presenciais em horário normal de funcionamento da
universidade a partir do dia 04/04/2022 e a data de retorno presencial das atividades acadêmicas de
graduação no dia 25/04/2022. Além disso, a presidente reforçou sobre a necessidade de inclusão do
comprovante de vacinação no sistema para todos os servidores que ainda não o fizeram e destacou que a
exigência é também para os estudantes.  A presidente informou que dia 10 de abril entrará em férias por
um período de 15 dias, sendo substituída pelo vice-diretor, professor Jorge Pimentel, neste período. A
presidente comentou sobre o esforço da organização das mudanças nas salas de permanência, com o
objetivo de que cada docente tenha a sua sala, ressaltando que a finalização das mudanças depende de
algumas reformas que ainda não foram realizadas. O conselheiro Charles Guidotti se manifestou sobre as
condições do campus SAP quanto às salas de permanência, onde os professores dividem salas com três
colegas, comentou que são salas pequenas e também informou sobre a questão do mobiliário que ainda
não está disponível no prédio novo. A presidente destacou que no Campus Carreiros também há o
problema de divisão de sala de permanência e também lembrou que no retorno às atividades acadêmicas
presenciais será um desafio a questão dos atendimentos aos alunos, pois muitas vezes há aglomeração de
alunos nos corredores. Sugeriu que seria possível a realização de atendimentos extraclasse no formato
remoto, mas com o cuidado de possibilitar atendimentos presenciais aos alunos que não tiverem a
possibilidade de acompanhar estes atendimentos, pois os estudantes não terão o auxílio para recursos
digitais no retorno das aulas presenciais. Outros docentes se manifestaram sobre as questões referentes ao
retorno presencial. O conselheiro Leandro Saggiomo enfatizou sobre a necessidade de vacinação e os
conselheiros se manifestaram de forma geral sobre as dúvidas sobre os comprovantes vacinais e utilização
de máscaras dentro da sala de aula. Os conselheiros de forma geral deliberaram pela necessidade de uma
reunião do Gabinete de Gestão Acadêmica do IMEF para discutir regras para a Unidade em relação às
práticas de ensino para a retomada das atividades acadêmicas presenciais. Sendo assim, a presidente ficou
de agendar a reunião para o dia 06/03/2022. Além disso, para que seja oportunizada uma discussão mais
ampla, a presidente se comprometeu de enviar um e-mail a todos os servidores do IMEF, solicitando
contribuições para o documento que será elaborado com as regras da unidade para às práticas de ensino
no retorno às atividades acadêmicas presenciais e que deverá ser discutido na referida  reunião.  Nada
mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às 10h30min 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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