
                      

  Av. Itália, km 8 - Rio Grande, RS - CEP 96201-900 - Brasil - Tel/Fax: 32336796/32935109  -  E-mail: imef@furg.br

 

ATA N.º#@num_ano_doc@#

Aos trinta dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezessete, às 9h, reuniu-se
ordinariamente o Conselho do Instituto de Matemática, Estatística e Física - IMEF, no
mini-auditório da Escola de Engenharia, sob a presidência da Professora Adriana Elisa
Ladeira Pereira e com a presença dos seguintes membros: Os docentes Adriano de Cezaro;
Aline Guerra Dytz; Catia Maria dos Santos Machado; Cristiana Andrade Poffal; Daiane Freitas;
Everaldo Arashiro; Fabiola Sperotto; Fabrício Ferrari; João Thiago Amaral; Jorge Luiz
Pimentel Junior; Julian Suarez; Jurselem Carvalho Perez; Luiz Fernando Mackedanz; Luverci
Ferreira; Magno Pinto Collares; Matheus Lazo; Mauren Moreira da Silva; Otavio Socolowski
Junior; Raquel Nicolette; Tales Popiolek; Wiliam Marques. As conselheiras Rosângela
Menegotto e Karin Jelinek por vídeo conferência. Os técnicos Leandro Saggiomo e Amanda
Duarte.  A presidente iniciou a reunião e passou a leitura dos itens da pauta na ordem que
segue. Primeiro Ponto: Aprovação da solicitação de substituição de disciplinas de
Probabilidade e Estatística, conforme Mem. 20/2017 CCurEngAlim. A presidente fez a leitura
do parecer da Câmara de Extensão e colocou o ponto em apreciação. Sem manifestações,
colocada em votação, a solicitação foi aprovada por unanimidade. Segundo Ponto:
Aprovação do Procedimento a ser adotado para Eleição de representantes na CPPD,
conforme solicitação de indicação de representantes feita pela CPPD através do Mem
49/2017- Gab/SecCPPD/CPPTA. A presidente fez a leitura do Memorando da CPPD e
informou que atualmente quem representa o IMEF são os seguintes docentes: Professor Luis
Dias Almeida (Titular), Professor Juliano Marangoni (Suplente) e Professor Julian Suarez
(Suplente). A presidente disse que encaminhou um e-mail para todos os professores do IMEF,
solicitando a manifestação dos interessados em representar o IMEF na CPPD. Obteve como
resposta a este e-mail, a manifestação do professor Magno Collares, que se candidatou a ser
representante titular e os professores Juliano Marangoni e Julian Suarez, se manifestaram
com o interesse em permanecer como suplentes na CPPD. A presidente informou que o
professor Luis Dias Almeida, representante titular do IMEF na CPPD, não havia se
manifestado até o presente momento. A presidente consultou os Conselheiros sobre como
deverá ser conduzido o processo eleitoral solicitado pela CPPD. O conselheiro Fabrício
Ferrari considerou que até o presente momento existe um candidato interessado a ser o
representante titular e dois candidatos a serem os representantes suplentes na CPPD, sendo
assim, sugeriu um processo simplificado. O conselheiro Everaldo Arashiro sugeriu a
aprovação imediata da nominata dos candidatos no Conselho, caso não existam mais
candidatos. A presidente questionou o Conselho sobre qual sugestão deveria se acatada, se a
do conselheiro Fabrício ou a do conselheiro Everaldo. O conselheiro Tales Popiolek se
manifestou pela realização de um processo eleitoral. A conselheira Aline Dytz se manifestou
dizendo que o processo eleitoral deveria ser por indicação ou por email. O conselheiro
Leandro Saggiomo sugeriu que a nominata seja aprovada na próxima reunião do Conselho. A
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presidente disse que encaminhará um email para todos os professores sobre o processo
eleitoral, sugerindo o prazo até o dia 06/12/2017 para as inscrições dos interessados a
representar o IMEF na CPPD e do dia 07/12/2017 até dia 11/12/2017 para a votação. A
presidente colocou em votação que o processo seja por email como sugerido. O conselheiro
Magno perguntou como ficará a transparência dos emails. Os conselheiros sugeriram que os
votos sejam enviados apenas para o email da direção. A conselheira Raquel Nicolette sugeriu
a utilização de formulário “Google”. O conselheiro Tales Popiolek disse que o representante é
uma pessoa importante para as progressões. A presidente sugeriu que a votação se dê pelo
sítio https://consultas.furg.br, mantendo as datas já sugeridas. A presidente sugeriu que
poderia ficar como presidente da Comissão Eleitoral e sugeriu o conselheiro Jorge Pimentel
Júnior poderia ficar como membro desta Comissão. A conselheira Daiane Freitas se
prontificou em participar como membro. Sem mais manifestações, colocada em votação a
sugestão da presidente, foi aprova por unanimidade, ficando a Comissão Eleitoral composta
pelos seguintes professores: Adriana Elisa Ladeira Pereira (Presidente), Jorge Pimentel Júnior
e Daiane Freitas. Terceiro Ponto: Homologação da inclusão de membro na Comissão
Eleitoral para o processo eleitoral  da  Coordenação  do  Curso  de  Licenciatura  em  Ciências
EaD, formalizada através do Mem 255/2017. A presidente fez a leitura do memorando com a
nominata da Comissão e explicou que esta já havia sido aprovada na reunião anterior do
Conselho, entretanto, por exigência do Regimento da FURG, foi necessária a inclusão de
mais um professor nesta Comissão. Sem manifestações, colocada em votação, a inclusão foi
homologada por unanimidade. Quarto Ponto: Homologação  do  Relatório  da  Eleição  para
Coordenação  do  Curso  de Licenciatura em Ciências EAD e do resultado da Eleição. A
presidente fez a leitura dos documentos, enfatizou que a chapa foi única, fez a leitura do
relatório final do processo e abriu espaço para manifestações. Sem manifestações, o relatório
e o resultado das eleições foram homologados por unanimidade, com os seguintes nomes
para a nova coordenação do Curso de Ciências Licenciatura EAD: Daniel da Silva Silveira
(coordenador); Tanise Paula Novello (coordenadora adjunta). Quinto Ponto: Aprovação  do
Relatório  Final  do  Seminário  intitulado  “Saberes  e Experiências da Ação Docente III: a
diferença na escola' e da Aula Inaugural do PPG em Ensino de Ciências Exatas, sob a
coordenação da técnica Patrícia Lima da Silva. A presidente fez a leitura do parecer da
Câmara de Extensão e abriu espaço para manifestações, sem manifestações, colocado o
ponto em votação, o Relatório Final foi aprovado por unanimidade. Sexto Ponto: Aprovação
do  Programa de Extensão do  IMEF, sob  a coordenação do técnico Leandro da Silva
Saggiomo. A presidente fez a leitura do parecer da Câmara de Extensão e abriu espaço para
manifestações. O conselheiro Leandro Saggiomo disse que o programa  já foi debatido e
explicado em momentos anteriores e na última reunião, mas mesmo assim detalhou
novamente alguns pontos da proposta. O conselheiro Tales Popiolek se manifestou sobre o
seu entendimento de que o parecer deve ser técnico e que não considera o parecer lido como
um parecer técnico. Disse também que a carga horária contida para os participantes possui
conflito com a jornada de trabalho semanal dos participantes, pois extrapola 40h. O
conselheiro questionou quais os critérios utilizados para seleção  de bolsistas, na medida em
que a bolsista é aluna do curso de Educação Física e em sua opinião não tem relação com o
IMEF. Por fim, questionou o termo “sujeitos” empregado no texto do programa e no parecer da
Câmara de Extensão, por entender que este termo é inapropriado. O conselheiro Leandro
Saggiomo esclareceu que a bolsista é formada em Pedagogia e que possui uma vasta
experiência em Extensão. A conselheira Cristiana retomou a questão da carga horária
mostrando no programa quais seriam as incongruências. O conselheiro Leandro Saggiomo
destacou que é a segunda vez que um projeto de Técnico é questionado. O conselheiro
Magno Collares disse que deve-se pegar a carga horária semanal da bolsista e distribuir as
horas das atividades, considerando a jornada de trabalho da mesma. O conselheiro Leandro
Saggiomo disse que os relatórios e pareceres de projetos de docentes nunca são tão
questionados e argumentou que já viu absurdos. O conselheiro Magno Collares questionou o
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conselheiro Leandro Saggiomo, perguntando se alguma vez ele questionou esses projetos de
professores que ele mencionou. O conselheiro Leandro Saggiomo disse que não adiantaria já
que ele é minoria. A presidente se manifestou perguntando se os conselheiros possuem
alguma sugestão de encaminhamento. O conselheiro Jorge Pimentel disse que o programa foi
idealizado para ajudar na parte burocrática, que ele e muitos outros não gostam nem sabem
como fazer. Disse ainda que o projeto foi analisado pela Direção antes de ser submetido a
análise da Câmara de Extensão. O conselheiro Magno Collares disse que há necessidade de
corrigir a carga horária. A conselheira Mauren Porciúncula respondeu a observação do
Conselheiro Tales Popiolek com relação à utilização do termo “sujeitos” como “participantes”,
informando ao conselheiro que esse termo é utilizado tanto no próprio formulário do Sigproj,
bem como na área da educação. A presidente perguntou aos conselheiros sobre o
encaminhamento de votação do Programa de Extensão do IMEF, condicionado à adequação
da carga horária, o que foi aprovado por unanimidade. Colocado o ponto em votação, sem
mais manifestações, o programa foi aprovado por unanimidade, condicionado à alteração da
carga horária. Sétimo Ponto: Aprovação do Projeto de Extensão intitulado “ECOLOGIA
COGNITIVA DIGITAL: compartilhamento e cooperação em ambientes digitais”, sob a
coordenação da docente Débora Pereira Laurino. A presidente fez a leitura do parecer da
Câmara de Pesquisa e abriu espaço para manifestações. Sem manifestações, colocado em
votação, o projeto foi aprovado por unanimidade. Oitavo Ponto: Aprovação do Edital para
Aluno Especial para disciplinas do curso de Mestrado em Ensino de Ciências Exatas. A
presidente fez a leitura do Edital e abriu espaço para manifestações. A conselheira Cristiana
Poffal questionou a conselheira Karin Jelinek sobre o porquê da cobrança de taxa de
inscrição. A conselheira respondeu que todos os programas cobram e o Programa por ser
Mestrado Profissional não recebe PROAP, sendo a taxa de inscrição uma forma de arrecadar
verba para este PPG. Sem mais manifestações, colocado em votação, o Edital foi aprovado
por unanimidade. Nono Ponto: Aprovação da nominata da Comissão de  Pós-Graduação  do
Programa  de Pós- Graduação em  Ensino  de  Ciências  Exatas  (Mestrado  Profissional)  do
campus FURG SAP. A presidente fez a leitura da nominata e abriu espaço para
manifestações. Sem manifestações, a nominata da Comissão de Pós- Graduação do
Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências Exatas (Mestrado Profissional) do
Campus SAP foi aprovada por unanimidade da seguinte forma: Profa. Dra. Karin Ritter Jelinek
(Presidente da Comissão); Profa. Dra. Raquel Milani; Profa. Dra. Fernanda Trombetta da
Silva; Profa. Dra. Patrícia Ignácio. Décimo Ponto: Aprovação da atualização de três itens do
regimento Interno do Programa de Mestrado Profissional em Matemática em Rede Nacional
bem como alteração da ementa da disciplina “Resolução de Problemas”. A presidente fez a
leitura do documento encaminhado pela Coordenação do PROFMAT com a solicitação de
apreciação da atualização do Regimento deste PPG e passou a palavra para a coordenadora,
a conselheira Fabíola Sperotto. A conselheira fez uma breve manifestação sobre os itens a
serem atualizados. Sem mais manifestações, colocadas em votação, as alterações expostas
foram aprovadas por unanimidade. Décimo Primeiro Ponto: Aprovação das retificações no
Edital de seleção de  discentes,  nível Doutorado,  do  Programa  de  Pós-  Graduação  em
Modelagem Computacional, conforme Mem 78/2017- CCPMGC. A presidente fez a leitura do
Memorando e abriu espaço para manifestações. O conselheiro Wiliam Marques fez breves
manifestações sobre as alterações propostas. Sem mais manifestações, colocadas em
votação, as modificações no Edital foram aprovadas por unanimidade. Décimo Segundo
Ponto: Aprovação do Edital de Seleção para o ingresso no Programa de Pós- Graduação em
Física (PPGFísica)  –  Nível  Mestrado,  ingresso  para  o  1º (primeiro) semestre de 2018. A
presidente fez a leitura de alguns pontos do Edital, enfatizou que todos os documentos
tratados na reunião foram previamente encaminhados a todos os conselheiros por email e
abriu espaço para manifestações. Sem manifestações, o Edital foi aprovado por unanimidade.
Décimo Terceiro Ponto: Aprovação de afastamento para Doutorado, tendo como interessado
Tiago da Cruz Asmus. A presidente fez a leitura da carta de solicitação de afastamento e abriu
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espaço para manifestações. O conselheiro Tales Popiolek questionou se o pedido não foi
analisado pela Câmara de Pesquisa e o porquê de não ter parecer. O conselheiro Otávio
Socolowski, que faz parte da Câmara de Pesquisa, disse que os afastamentos para
pós-doutorado possuem requisitos específicos para análise, o que não ocorre para Doutorado,
questionou como seria feito o parecer para este afastamento. O conselheiro Leandro
Saggiomo disse que os requisitos para afastamento para Doutorado são a Ata de reunião da
Área e o plano de capacitação incluindo o servidor nesse tipo de demanda. O conselheiro
Tales Popiolek disse que entende que o afastamento deve passar pela Câmara de Pesquisa,
pois é o que diz o Regimento do IMEF. A conselheira Mauren Porciúncula sugeriu que o
afastamento seja apreciado e votado nesta reunião e que as próximas solicitações de
afastamento sejam encaminhadas para  o parecer da Câmara de Pesquisa antes da
apreciação do Conselho. O conselheiro Jorge Pimentel lembrou que a aprovação do
afastamento nesta reunião seria positivo para agilizar o início do processo de contratação de
professor substituto. Sem mais manifestações, a presidente colocou em votação os seguintes
encaminhamentos: Baixar em diligências a solicitação para que passe pela Câmara de
Pesquisa ou apreciar a solicitação na presente reunião. Votaram por baixar em diligências o
conselheiro Tales Popiolek e a conselheira Cristiana Poffal. Se abstiveram 3 (três)
conselheiros e a maioria votou por apreciar a solicitação na reunião. Na sequência, sem mais
manifestações, a presidente colocou a solicitação de afastamento em votação. O afastamento
foi aprovado com duas abstenções. Assuntos Gerais: A presidente informou que de acordo
com contato com Pró-Reitor de Infraestrutura, as redes de internet e de telefonia das salas
novas estão com licitação em fase de finalização. Também informou que as obras tem
previsão de início no próximo ano. Reforçou o incentivo aos alunos da participação na
avaliação do docente pelo discente. O conselheiro Tales Popiolek sugeriu que se faça a
avaliação semestralmente, pois os alunos acham o questionário muito extenso. A presidente
lembrou os presentes sobre a festa de final de ano do IMEF e informou que na segunda-feira
e na terça-feira, dias 04.12.2017 e 05.12.2017, ela, o vice-diretor e o administrador do IMEF
estarão no Campus São Lourenço e Santo Antônio da Patrulha para encerramento das
atividades do ano de 2017. O conselheiro Jorge Pimentel lembrou os presentes que hoje a
tarde ocorrerá a 1ª reunião sobre alteração do Regimento do IMEF. Nada mais havendo a
tratar, às 10h a presidente encerrou a reunião, da qual 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. Dra. Adriana Elisa Ladeira Pereira

Diretora do IMEF
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