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ATA N.º2/2017

Aos vinte e três dias do mês de fevereiro 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: Adriano de Cezaro, Celiane
Machado, Everaldo Arashiro, Fabiola Sperotto, Fabrício Ferrari, João Thiago Amaral, Jorge
Luiz Pimentel Junior, Julian Suarez, Jurselem Carvalho Perez, Magno Pinto Collares, Matheus
Lazo, Mauren Moreira da Silva, Otavio Socolowski Junior, Raquel Nicolette Valmir Heckler,
Wiliam Marques; os técnicos Amanda Duarte e Leandro Saggiomo; o discente Rodrigo
Vinícius Becker e através de vídeo conferência a docente Karin Jelinek. Justificaram a
ausência os conselheiros: Bárbara Denicol Rodriguez, Cristiana Poffal e Tales Popiolek. A
presidente iniciou a reunião e passou a leitura dos itens da pauta na ordem que segue:
Primeiro Ponto: Aprovação das comissões de seleção do mestrado e doutorado do
Programa de Pós Graduação em Modelagem Computacional, conforme Memorando Circular
01/2017. A presidente fez a leitura do memorando, bem como a nominata das comissões.
Comissão de Mestrado: Antonio Gledson de Oliveira Goulart, Marcelo Moraes Galarça, Nísia
Krusche, Ivoni Carlos Acunha Júnior. Comissão de Seleção de Doutorado: Jeferson Avila
Souza, Liércio André Isoldi, Silvia Silva da Costa Botelho, Elizaldo Domingues dos Santos. A
presidente passou a palavra para o conselheiro Wiliam Marques, coordenador do PPGMC, o
qual destacou que a aprovação pelo Conselho era necessária para atender à Deliberação
19/2011 do COEPEA. Sem mais manifestações, colocado em votação, o ponto foi aprovado
por unanimidade. Segundo Ponto: Aprovação do Projeto de Ensino intitulado “Projeto de
Simulações para Práticas em Física Médica”, sob a coordenação da docente Aline Guerra
Dytz. A presidente fez a leitura do parecer da câmara de ensino e passou a palavra para a
conselheira Aline Dytz, coordenadora do projeto em votação. A conselheira disse que a
ocorrência de simulações extraclasse já eram frequentes e que surgiu a ideia de documentar
a atividade. Sem mais manifestações, colocado em votação, o projeto foi aprovado por
unanimidade. Terceiro Ponto: Aprovação da nova composição do NDE da Física
Bacharelado, gestão 2017-2018, conforme Mem.26/2017-IMEF. A presidente fez a leitura do
memorando, bem como a nominata: Profª.Drª Aline Guerra Dytz- coordenadora do Curso;
Prof.Dr. Luis Dias Almeida- coordenador adjunto; Prof.Dr.Otávio Socolowski Júnior; Prof.Dr.
Evamberto Garcia Goés; Prof.Dr. Magno Pinto Collares e Prof.Dr. Matheus Jatkoske Lazo. O
ponto foi colocado em apreciação, sem manifestações, colocada em votação, a nova
composição do NDE da Física Bacharelado, gestão 2017/2018 foi aprovada por unanimidade.
Quarto Ponto: Aprovação do Grupo de Pesquisa intitulado “Comunidade de Indagação em
Ensino de Física Interdisciplinar (CIEFI)”. A presidente fez a leitura do parecer da câmara de
pesquisa e colocou o ponto em apreciação. O conselheiro Valmir Heckler pediu a palavra e se
manifestou destacando que o trabalho objeto do grupo de pesquisa começou no ano de 2010
como um projeto de extensão, com a necessidade de ampliar o ensino de física na FURG.
Destacou que buscaram parcerias na UFAL e UNICAMP e que ampliaram o projeto até então
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de extensão para pesquisa. Disse finalmente que a validação do grupo era necessária para
formalização junto a CNPQ. Sem mais manifestações, colocado em votação, o ponto foi
aprovado por unanimidade.Quinto Ponto: Aprovação dos relatórios de afastamento do
docente Eneilson Campos Fontes, referentes ao 1º e 2º semestres de 2016. A presidente fez
a leitura do parecer da câmara de pesquisa e colocou o ponto e apreciação, sem
manifestações, colocado em votação, o ponto foi aprovado por unanimidade. Sexto Ponto:
Análise do processo 23116.000872/2017-22, referente à solicitação de trabalho voluntário,
tendo como interessado o discente Willian Rubira da Silva. A presidente fez a leitura dos
dados do processo e da carta de Trabalho Voluntário. Informou aos presentes que após as
últimas solicitações de trabalho voluntário e das dúvidas surgidas na reunião sobre o
procedimento correto, entrou em contato com a PROGEP a fim de esclarecer as dúvidas. Em
reunião com a Pró-Reitora Lúcia Anello, trouxe a informação de que ao contrário do
entendimento do Instituto até então, não cabe a utilização de professores voluntários para
disciplinas descobertas, pois o professor substituto é quem deve ser contratado para suprir as
necessidades da Instituição. Disse que a Pró-reitora explicou que a figura do Professor
Voluntário surgiu com o Pós-Doutorado, no qual há a necessidade de um projeto para que
pós-doutorando atue como professor voluntário e esteja ligado a unidade. Disse ainda que
não se pode incluir o nome do professor voluntário como responsável por disciplinas no
sistema, pois esta é uma responsabilidade dos professores da Unidade. Explicou que deve
haver um projeto de ensino, pesquisa e extensão, no qual o professor voluntário seja
orientado no planejamento das suas aulas e supervisionado pelo professor da Unidade
responsável pela disciplina, visando o desenvolvimento profissional e a experiência docente.
O conselheiro Leandro Saggiomo complementou dizendo que a figura do Professor Voluntário
existe para o desenvolvimento do voluntário e da Universidade. O conselheiro Magno Collares
perguntou como ficaria a dinâmica de fato do processo, como funcionaria o trabalho de fato. A
presidente respondeu que o professor responsável deve planejar a aula com o voluntário. O
conselheiro Jorge Pimentel exemplifica com a relação do estágio docente, no qual o voluntário
acompanha 1/3 da disciplina observando apenas, faz algumas intervenções em outro 1/3 da
disciplina e no último 1/3 pode dar aula. O conselheiro Fabrício Ferrari disse que há casos em
que o professor titular usa o aluno no estágio docente para assumir disciplinas. O conselheiro
Everaldo Arashiro relata a mesma preocupação. O conselheiro Matheus Lazo ratifica que
deve haver acompanhamento. O conselheiro Leandro Saggiomo destacou que se tenha
atenção no caso de desenvolvimento de regramento para esse tipo de trabalho a fim de que
não limite o desenvolvimento e oportunidade dos futuros voluntários. O conselheiro Valmir
Heckler se colocou à disposição para acompanhar a disciplina com o candidato à Voluntário,
William Rubira da Silva e que a disciplina pode ser direcionada para ele em sua carga horária.
A conselheira Raquel Nicolette questionou como a PROGEP permitiu até então a inclusão do
nome dos voluntários no sistema se não é permitido e disse que isso deve ser questionado a
PROGEP. O conselheiro Everaldo Arashiro disse que na Universidade que trabalhou antes da
FURG os professores voluntários eram selecionados através de Edital de seleção. O
conselheiro Jorge Pimentel perguntou aos presentes se os conselheiros concordavam em
convidar a Pró-Reitora da PROGEP para esclarecimentos em reunião próxima e alguns
conselheiros se manifestaram favoravelmente, outros não se manifestaram. A conselheira
Mauren Porciúncula expôs sua preocupação com a questão legal, de vínculo empregatício e
com relação à elaboração de regramento no Instituto, disse que também entendia que não se
pode engessar o processo. A presidente disse que com relação ao vínculo, que isso não era
um problema pois o Voluntário assina um contrato com a PROGEP reconhecendo a ausência
de vínculo e além disso, não há a possibilidade de vínculo pois vai contra a previsão
constitucional de exigência de concurso público para isso. O Conselheiro Valmir Heckler disse
que gostou da ideia de uma seleção com Edital. A conselheira Mauren Porciúncula disse que
não acha boa a ideia pois ela ignora a afinidade do candidato com o orientador, o que ela
considera importante. O conselheiro Jorge Pimentel sugeriu que o processo de seleção
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envolva também o coordenador do Curso e sugeriu a votação do pedido do candidato, nos
termos expostos e considerando a disponibilidade do docente Valmir Heckler tanto em
assumir a disciplina quanto em acompanhar o trabalho do voluntário, preenchendo assim os
requisitos para o processo de Trabalho voluntário docente. A presidente colocou a sugestão
em votação e ela foi aceita por unanimidade. Sem mais manifestações, a solicitação de
trabalho voluntário, foi colocada em votação e foi aprovada com um voto contrário,
observando a condição do docente Valmir Heckler assumir a disciplina de Física II e de se
responsabilizar e acompanhar o desenvolvimento do trabalho. Assuntos Gerais: A
presidente informou sobre o andamento da obra do IMEF, disse que em reunião com o
Pró-Reitor de Infraestrutura dia 14/02 solicitou urgência na abertura do corredor M, disse que
o Pró-Reitor relatou que a empresa responsável pela obra, a RVT, passa por problemas
financeiros e que a FURG possui atualmente 15 obras paradas na Universidade. Todavia, a
obra do IMEF está sendo avaliada e os esforços estão sendo feitos no sentido de liberar o
corredor e os banheiros. O conselheiro Leandro Saggiomo lembrou os conselheiros sobre o
período de demandas 2017, disse que não há liberação de recurso para equipamentos, mas
que os pedidos devem ser feitos. Disse que na próxima reunião irá trazer a questão da
distribuição orçamentária para análise e possibilidade de alterações. Informou por fim que o
servidor Almir Felix se aposentou e que já foi solicitado à PROGEP outro servidor do concurso
em andamento para preencher a vaga. A conselheira Jurselem trouxe a informação sobre a
reoferta do curso de Licenciatura em Ciências na modalidade a distância, que estava previsto
para iniciar no 1° semestre de 2017, foi prorrogado para o 2° semestre do corrente ano.
Devido ao curto prazo para divulgação e inscrições dos alunos através da nota do ENEM.
Também o fato de que o referido curso irá passar por reconhecimento junto ao MEC no mês
de abril e que deve ter visita dos avaliadores no segundo semestre deste ano. Mencionou
também que o curso entra no seu último semestre letivo, 8° semestre do curso, estando
previstas as formaturas para ocorrerão entre 05 de agosto a 30 de setembro de 2017. A
presidente informou aos presentes que a docente Danielle Azevedo deverá ter sua
Exoneração publicada no D.O.U nos próximos dias e que o IMEF precisa chamar os próximos
candidatos aprovados no concurso em validade. Disse que os docentes Grasiela Martini e
Rodrigo Barbosa se ofereceram para lecionar as disciplinas descobertas pela exoneração da
servidora nesse semestre. Nada mais havendo a tratar, às 11h 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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