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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG
INSTITUTO DE MATEMÁTICA, ESTATÍSTICA E FÍSICA - IMEF

 

Av. Itália, km 8 - Rio Grande, RS - CEP 96201-900 - Brasil - Tel/Fax:
32335411/32935109  -  E-mail: imef@furg.br

Ata n.º 7/2018
Aos oito dias do mês de maio do ano de dois mil e dezoito, às 10h, reuniu-
se extraordinariamente o Conselho do Instituto de Matemática, Estatística e Física - IMEF, na
sala 2219 no pavilhão 02, sob a presidência da Professora Adriana Elisa  Ladeira Pereira e com a
presença dos seguintes membros: Adriano De Cezaro, Aline Guerra Dytz, Cristiana Andrade
Poffal, Daiane Freitas, Daniel da Silva Silveira, Everaldo Arashiro, Fabrício Ferrari, João Thiago
Amaral, Jorge Luiz Pimentel Junior, Julian Suarez, Karin Jelinek, Luiz Fernando Mackedanz,
Luverci Ferreira, Magno Pinto Collares, Matheus Lazo, Mauren Moreira da Silva, Otavio
Socolowski Junior, Raquel Nicolette, através de videoconferência, a docente Rosangela
Menegotto e o docente convocado, Renê Baltazar Jr. Justificou a ausência o docente Wiliam
Marques. A presidente iniciou a reunião e informou que a mesma se fez necessária em razão da
solicitação do docente Leandro Bellicanta de ser retirado da banca do concurso referente ao
Edital 06/2018. A presidente passou a leitura da pauta na ordem que segue.  Pauta única:
Deliberação sobre a nova banca avaliadora para o concurso de Edital 06/2018-IMEF,
campus SAP em razão da solicitação do professor Leandro Bellicanta de não participação
na referida banca. A presidente fez a leitura do email enviado pelo docente Leandro Bellicanta
solicitando a sua retirada da banca examinadora do referido concurso. Destacou que devido à
necessidade de compor com agilidade nova banca, após o deferimento de recurso de impugnação
da banca anterior, não confirmou com o docente sua disponibilidade em passar da função de
suplente para presidente da banca. Disse que conversou com o docente e que entende a posição
dele em não se sentir confortável em seguir na banca com a função de presidente e que não havia
obrigatoriedade em permanecer no certame. A presidente informou aos presentes que diante da
desistência do docente, entrou em contato com alguns professores que poderiam compor a banca
do referido concurso. Informou que em contato com a PROGEP, foi informada que para que seja
possível nomear o candidato aprovado nesse concurso, a homologação do resultado final do
concurso deverá ocorrer até o dia 06.07.2018, tendo em vista que em outubro deste ano ocorrerá o
período de eleições. Por essa razão, a presidente fez um grupo no aplicativo “whatsapp”, a fim de
que os professores com os quais conversou sobre a possibilidade de participarem da banca
examinadora pudessem dialogar sobre suas agendas e disponibilidade de cronograma para
trabalhar na banca do referido concurso. A presidente informou que a sugestão de banca é a
seguinte: Presidente: Profª Drª. Kamila Lockmann, docente do IE e que trabalha com os estágios
dos alunos do curso de Matemática Licenciatura do IMEF; Titular: Profª. Drª. Cinthya
Meneghetti, docente do IMEF da área da Matemática e ex-coordenadora do PROFMAT; Titular
externo: Prof.Dr.José Carlos Pinto Leivas, professor aposentado do IMEF, doutor na área de
Educação Matemática; Suplente: Profª. Drª Cátia Maria Machado, docente do IMEF da área da
Matemática e Suplente Externo: Profª Drª Josaine de Moura Pinheiro, todos com possibilidade de
iniciar os trabalhos a partir de 11/06/2018. A presidente disse que entrou em contato com o
membro externo que compunha a banca anterior, a docente Suelen Assunção Santos, agradeceu
muito a disponibilidade e o trabalho já prestado e disse que o IMEF espera poder contar com a
sua participação em outras oportunidades. Disse que a docente agradeceu o contato e comentou
que entende perfeitamente, pois a impugnação de bancas em concursos é algo comum. A
presidente informou ainda aos presentes que a ideia inicial de realização das provas seria no
Campus Carreiros, tendo em vista a banca sugerida ser predominantemente de Rio Grande, o que
minimizaria os gastos com diárias e passagens. Por fim, a presidente informou que recebeu um
email da técnica Patrícia Silva, Matemática do Campus de SAP, no qual a técnica solicitou a
leitura de seu email aos membros do Conselho. A presidente questionou aos presentes se poderia
lê-lo e os presentes concordaram. A presidente fez a leitura do email, bem como da sua resposta
ao mesmo e abriu espaço para discussão. O docente Renê Baltazar disse entender que a atual
banca sugerida pela direção possui relação maior com os candidatos do que a anterior e fez a
leitura de sua pesquisa sobre as relações entre cada membro de banca e os candidatos. Disse que
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em sua pesquisa verificou que dois membros da banca sugerida foram banca de mestrado de
candidatos e outro membro da banca sugerida era amigo no “facebook” de um candidato. Disse
que não entende sua exclusão da banca anterior por acreditar que não possui nenhuma relação
com os candidatos e que não conhece a candidata Cristina Bertolucci. Disse que vê os mesmos
problemas apontados para impugnação da sua banca na banca sugerida e que em reunião com o
grupo de SAP há um consenso em trocar toda a banca por uma banca totalmente externa, bem
como o desejo de todos que as provas do concurso ocorram em SAP. A conselheira Raquel
Nicolette comentou que foi decidido na reunião de análise do recurso de impugnação da banca
pelo deferimento do recurso, devido à constatação de projetos em comum em andamento entre
membros da banca e candidatos e que não houve a análise de existência ou não de amizade entre
os candidatos e os membros da banca para o deferimento deste pedido de impugnação. Contudo,
perguntou para a conselheira Karin Jelinek, presidente da banca impugnada, qual a sua relação
com a candidata Cristina Bertolucci. A conselheira Karin respondeu que ela é amiga íntima da
candidata Cristina Bertolucci. Disse que é impossível dentro de uma pequena área como a da
Educação Matemática, as pessoas não terem algum tipo de relacionamento. Argumentou que
quem é amigo dela sabe que quando está envolvida com algum processo seletivo, ela não
comenta nada sobre o processo, que não adianta perguntar pois ela não fala. Comentou ainda que
sabe separar as coisas, o que é amizade do que é profissional. Disse que o diálogo e a união dos
professores do IMEF são importantes, mas que os objetivos dos docentes de SAP e os do Campus
Carreiros são diferentes. Observou que os docentes de Rio Grande têm que se preocupar em
como dar aula para turmas lotadas, em como ensinar para estes alunos, e os docentes de SAP têm
que se preocupar em manter os alunos no Campus, que inclusive “catam” os alunos nos
corredores para não saírem da sala de aula. Disse que por essa razão, entende que é muito
importante a realização do concurso no Campus SAP e que a banca seja da área da Educação
Matemática, pois acredita que esta é uma forma de fortalecer o campus para atrair os alunos.
Argumentou que a banca sugerida, por ser de Rio Grande, não entende o contexto de SAP e que
ela e o professor Renê Baltazar vieram de SAP para a reunião para serem ouvidos. Disse que se
sentiu magoada em ter um email de denúncia anônima ventilado para todos, que não concorda
com a publicidade do mesmo. A conselheira Karin Jelinek ainda comentou que quando formou a
banca deste concurso, a Diretora do IMEF estava em férias e que consultou o Diretor em
exercício, Jorge Pimentel Jr, sobre a possibilidade da constituição da banca do concurso, dizendo
que tinha o desejo de que esta banca fosse constituída por professores da área da Educação
Matemática. Disse que perguntou ao Diretor em exercício se não teria problema que professores
da área da Matemática fizessem parte da banca e obteve como resposta que não teria problema
algum, com a sugestão de que a banca fosse formada com os professores de SAP. O conselheiro
Adriano De Cezaro pediu uma questão de ordem, para que seja deliberada a banca, razão da
convocação da reunião. A conselheira Karin Jelinek disse que eles aceitaram a destituição da
banca, mas que verificaram que a nova banca sugerida tem problemas. A presidente disse que a
portaria com a banca sugerida, com a participação do docente Leandro Bellicanta como
presidente ainda não foi publicada. O conselheiro Fabrício Ferrari disse que está havendo uma
confusão. Disse que se há alguma relação ou conflito de interesse, a banca deve ser trocada, e em
caso de dúvida também. Disse que se existe um email direcionado à Direção do IMEF contendo
alguma denúncia, a Direção tem que divulgar para o Conselho. Argumentou que o Conselho
resolveu ignorar o referido email, por saber que era de má fé e comentou que a Diretora relatou
na reunião anterior do Conselho que solicitou ao NTI a verificação sobre a possibilidade daquele
email ter sido enviado de algum computador da FURG, mas recebeu como resposta do NTI que o
email não foi enviado da FURG. A conselheira Mauren disse que a decisão do Conselho foi
técnica e pediu para a presidente ler novamente as normas para impedimento da banca. Comentou
que entendia que realmente a docente Catia Machado não poderia participar da nova banca por ter
trabalho em comum com candidato, mas entende que o professor Leivas apenas foi banca de
mestrado há muitos anos e a professora Cinthya possui apenas um contato no “facebook” e isso
por si não significa nada. O conselheiro Magno Colares disse que o entendimento do Conselho na
reunião que deferiu o pedido de impugnação da banca foi deferir pelo receio de que a
impugnação virasse um processo judicial e acredita que esse foi o entendimento geral na ocasião,
pediu que os conselheiros focassem na pauta do dia e nas propostas de constituição da banca. A
conselheira Mauren Porciúncula pediu novamente a leitura das normas do Concurso no que tange
à impugnação de banca. A presidente fez a leitura da norma. O conselheiro Renê Baltazar disse
que pode ter projeto em comum, mas não conhece os candidatos.  O conselheiro Matheus Lazo
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disse que suspeição não é um julgamento e deixou como sugestão que ao iniciar novas bancas os
membros se prontifiquem desde o início a se retirar da banca com o aparecimento de qualquer
problema. A conselheira Karin Jelinek disse que concorda, mas diz que a banca sugerida é
suspeita também e que a banca deve ser da área da Educação Matemática. Sobre a indicação da
docente Kamila Locmann do IE, a conselheira Karin disse ser contra, por esta professora não ser
docente do IMEF e também por não ser da área da Educação Matemática. Argumentou que com
relação à docente Cinthya Meneghetti, tem o conhecimento de que é muito competente, mas na
área dela, disse que uma banca com essa formação não é capaz de analisar uma prova da área da
Educação Matemática. Disse que trouxe uma sugestão de professores de Porto Alegre, da
UFRGS, para possíveis membros da banca. Relatou que estes professores são da área da
Educação Matemática e que pesquisou sobre possíveis vínculos com os candidatos, mas verificou
a inexistência de tais vínculos. Em seguida a conselheira Karin fez a leitura dos nomes sugeridos.
A conselheira Daiane de Freitas disse que discorda sobre o comentário da conselheira Karin.
Comentou que é da área da Matemática e foi questionada pela Diretora sobre o interesse em
participar da banca, mas respondeu que não se sentia apta a trabalhar num concurso para esta área
de atuação. Contudo, disse que a docente Cinthya Meneghetti foi igualmente questionada pela
Diretora sobre a participação nesta banca e diferentemente dela, respondeu que se sente apta a
trabalhar no concurso e que isso não pode ser ignorado, pois a docente não aceitaria participar de
algo que não fosse capacitada. A conselheira Catia Machado comentou que os conselheiros
devem ser objetivos e concordou que os membros da banca deste concurso devem ser da área da
Educação Matemática. O conselheiro Luverci Ferreira perguntou se a docente Kamila Locmann
aceitou o convite e se tem relação com algum candidato. A presidente disse que aceitou e que não
possui tal relação. Relatou ainda que a docente Kamila é da área da Educação e trabalha com a
supervisão dos estágios no curso de  Matemática Licenciatura, sendo habilitada para ser banca do
concurso. O conselheiro Adriano De Cezaro perguntou se os docentes que atuam no PROFMAT
não são da área da Educação Matemática. A conselheira Daiane de Freitas respondeu que não. O
conselheiro Daniel Silveira disse que é da área da Educação Matemática por pesquisar na área,
mas que possui Mestrado e Doutorado em Educação em Ciências. Disse que o concurso que fez
era para a área da Educação Matemática e da Matemática. Comentou que não vê problema na
indicação da docente Kamila Locmann para presidente da banca. Argumentou que esta docente
trabalha com a área da Matemática e entende as especificidades dela, além disso, ela conhece o
contexto da Instituição mais do que os membros externos à FURG, como sugerido pela
conselheira Karin e o docente Renê. O conselheiro Everaldo Arashiro disse concordar que não há
problemas na participação de membros da área da Matemática na banca deste concurso.
Comentou que é possível verificar a participação efetiva de candidatos em trabalhos de docentes
através da análise dos currículos lattes dos docentes. O conselheiro Jorge Pimentel disse que não
convidou os docentes de Rio Grande na ocasião da constituição da banca por questões
financeiras, pois pensou que sendo o concurso realizado no Campus SAP, o menos dispendioso
seria que a banca fosse formada por professores de SAP. Lembrou que já foi banca em concurso
de área diferente da sua e que se a docente Cinthya Meneghetti se sentia capaz de trabalhar no
concurso, não via problema algum em sua participação na banca. Sem mais manifestações, a
presidente escutou as sugestões de banca que os conselheiros deram e as registrou no quadro da
sala de aula. Restaram duas propostas ao final: Proposta da Direção: Concurso em Rio Grande,
membros: Profª Drª.Kamila Lockmann - presidente; Profª Drª Cinthya Meneghetti - titular;
Professor Dr. José Carlos Pinto Leivas - titular extermo; Professora Drª Josaine de Moura
Pinheiro - suplente externa e Profª Drª Cristiana Andrade Poffal - suplente, que se colocou à
disposição para trabalhar nesta banca na reunião de hoje; Proposta da conselheira Karin
Jelinek: Concurso em Santo Antônio da Patrulha, membros: Professor Dr. José Carlos Pinto
Leivas - presidente, Profª Drª Cinthya Meneghetti - titular, Professora Drª Josaine de Moura
Pinheiro - titular externa, suplentes: a convidar posteriormente entre os seguintes nomes
sugeridos pela conselheira Karin Jelinek: Prof. Dr.Rodrigo Della Veccia; Profª. Drª. Lisete
Bampi; Profª. Drª Elisabete Burigo; Profª. Drª Helena Oliveira, Profª. Drª Fernanda Wandeur e
Profª. Drª Luisa Doering, todos da UFRGS. A presidente colocou as propostas de banca em
votação e se contabilizou 9 (nove) votos a favor da sugestão da Direção, 7 (sete) votos a favor da
sugestão da conselheira Karin Jelinek e 2 (duas) abstenções. Desta forma, a nova banca para o
Concurso do Edital 06/2018- SAP será a seguinte: Membros: Profª Drª.Kamila Lockmann -
presidente; Profª Drª Cinthya Meneghetti - titular; Professor Dr. José Carlos Pinto Leivas - titular
externo; Professora Drª Josaine de Moura Pinheiro - suplente externa e Profª Drª Cristiana
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Andrade Poffal - suplente,  sendo o local de realização das provas no Campus Carreiros em Rio
Grande. Nada mais havendo a tratar, às 14:50 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.ª Dr.ª Adriana Elisa Ladeira Pereira
Diretora do IMEF


