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ATA N.º#@num_ano_doc@#

Aos trinta e um dias do mês de agosto 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,
Catia Maria dos Santos Machado, Cristiana Andrade Poffal, Daiane Freitas, Everaldo
Arashiro, Fabiola Sperotto, Fabrício Ferrari, Jorge Luiz Pimentel Junior, Julian Suarez,
Jurselem Carvalho Perez, Luis Dias Almeida, Luverci Ferreira, Magno Pinto Collares, Matheus
Lazo, Otavio Socolowski Junior, Raquel Nicolette, Tales Popiolek e Wiliam Marques; os
técnicos Amanda Duarte e Fabrício Batista e o discente Geferson Lucatelli. A presidente
iniciou a reunião e solicitou a inclusão de 3 (três) pontos na pauta: “Proposta para Edital de
contratação de Professor Visitante (PV) ou Professor Visitante Estrangeiro (PVE) -
PPG-Física”; “Proposta para Edital de contratação de Professor Visitante (PV) ou Professor
Visitante Estrangeiro (PVE) - MNPEF”; “Alteração da composição do NDE do curso de
Ciências Licenciatura EaD”, o que foi consentido por unanimidade. Após, a presidente passou
a leitura dos itens da pauta na ordem que segue. Primeiro Ponto: Aprovação do relatório final
e resultado para nova coordenação do Curso de Licenciatura de Ciências Exatas SAP - IMEF.
A presidente fez a leitura dos documentos encaminhados pela coordenação do Curso e abriu
espaço para manifestações. Sem manifestações, colocado em votação, o relatório final foi
aprovado por unanimidade com os seguintes eleitos: Professora Dra. Rosângela Menegotto
Costa (Coordenadora) e Professor Dr. Leandro Sebben Bellicanta (Coordenador Adjunto).
Segundo Ponto: Aprovação do Projeto de Extensão intitulado “X Semana Acadêmica da
Física”, sob a coordenação da docente Aline Guerra Dytz. A presidente fez a leitura do
parecer da Câmara de Extensão e abriu espaço para manifestações. Sem manifestações,
colocado em votação, o projeto foi aprovado por unanimidade. Terceiro Ponto: Aprovação do
Relatório Final do Projeto de Extensão intitulado “Incentivando potenciais em Matemática no
ensino básico”, sob a coordenação da docente Karin Jelinek. A presidente fez a leitura do
parecer da Câmara de Extensão e colocou o ponto em apreciação. Sem manifestações,
colocado em votação, o relatório do projeto foi aprovado por unanimidade. Quarto Ponto:
Aprovação do Projeto de Extensão intitulado “II Semana Acadêmica da Licenciatura em
Ciências Exatas”, sob a coordenação da técnica Patrícia Lima da Silva”. A presidente fez a
leitura do parecer da Câmara de Extensão, lembrou que o projeto já havia sido aprovado,
contudo houve um adendo, razão pela qual foi submetido novamente à apreciação. Sem
manifestações, colocado em votação, o projeto foi aprovado por unanimidade. Quinto Ponto:
Aprovação do Projeto de Extensão intitulado “Inserção da Física de Plasmas na Formação de
Professores”, sob a coordenação do docente Magno Pinto Collares. A presidente fez a leitura
do parecer da Câmara de Extensão e colocou o ponto em apreciação. Sem manifestações,
colocado em votação, o projeto foi aprovado por unanimidade. Sexto Ponto: Homologação da
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Comissão de Seleção de Doutorado no biênio 2017 – 2018, encaminhada através do Mem
CCPGMC Nº 38/2017. A presidente fez a leitura do Memorando CCPGMC nº 38/2017 e
colocou o ponto em apreciação. Sem manifestações, colocada em votação, a comissão foi
homologada por unanimidade, com a seguinte composição: Silvia Silva da Costa Botelho- C3;
Sebastião Cícero Pinheiro Gomes- IMEF; Viviane Dias de Mattos- IMEF; Mauro Vasconcellos
Real- EE. Sétimo Ponto: Aprovação do Projeto de Extensão intitulado “IX Mostra de Ciências
e do Conhecimento”, sob a coordenação do docente Fernando Kokubun. A presidente fez a
leitura do parecer da Câmara de Extensão e colocou o ponto em apreciação. Sem
manifestações, colocado em votação, o projeto foi aprovado por unanimidade. Oitavo Ponto:
Aprovação das normas de avaliação das disciplinas Trabalho de Conclusão de Curso I e II, as
normas para a liberação de estágios e as regras de pontuação das Atividades
Complementares. A presidente fez a leitura dos documentos encaminhados a abriu espaço
para manifestação. Os conselheiros discutiram brevemente sobre alguns pontos sem contudo
modificar os documentos propostos. Colocado o ponto em votação, as normas propostas
foram aprovadas por unanimidade. Nono Ponto: Homologação do ad referendum de
aprovação da participação da Prof.ª Dr.ª Berenice Vahl Vaniel como docente desta Unidade
Acadêmica na proposta de criação do curso de Mestrado Profissional em Educação do
Campo em Rede, conforme Mem 199/2017-IMEF. A presidente fez a leitura do Memorando
199/2017-IMEF e colocou o ponto em apreciação. A Conselheira Raquel Nicolette observou
que na proposta, a professora Berenice é indicada como coordenadora do PPG e após a
aprovação do mesmo, isso possivelmente implicará na solicitação de redução da sua carga
horária na distribuição das disciplinas do IMEF. Sem mais manifestações, colocada em
votação, a participação da Profa. Dra. Berenice Vahl Vaniel na proposta de criação do curso
de Mestrado Profissional em Educação no Campo em Rede foi aprovada por unanimidade.
Décimo Ponto: Homologação do ad referendum que aprova o resultado da Consulta para a
eleição da Coordenação - Curso de Mestrado Nacional Profissional em Ensino de Física -
MNPEF, conforme Mem. 189/2017-IMEF. A presidente fez a leitura do Memorando
199/2017-IMEF, explicou que o docente Valmir Heckler solicitou a saída do cargo de
Coordenador e a docente Berenice Val Vaniel solicitou a saída do cargo de Coordenadora
Adjunta do PPG-MNPEF e que não havia tempo hábil para aguardar a reunião do Conselho
para o envio do resultado da eleição à PROPESP, tendo em vista o PPG-MNPEF estava sem
coordenação. A presidente abriu espaço para manifestações, o conselheiro Magno Collares
pediu registro em ata de que foi nomeado a participar da Comissão Eleitoral, mas não foi
convidado a participar no momento da apuração do resultado da eleição, nem recebeu
nenhum comunicado do resultado e solicitou que o seu nome seja retirado da Comissão
Eleitoral e dos documentos pertinentes. O conselheiro Jorge Pimentel esclareceu que a
comunicação entre a Comissão Eleitoral foi realizada através de e-mails enviados para todos
os membros e que todas as informações estão registradas nestes e-mails. A presidente
sugeriu que se homologue o documento tendo em vista que a Coordenação já está atuando e
não existiu prejuízo neste fato, pois não houve disputa para a nova coordenação, visto que foi
uma única chapa. Sugeriu ainda que a Comissão Eleitoral entregue ata do processo e a
apuração do resultado da eleição para a apreciação e aprovação na próxima reunião do
Conselho do IMEF. A sugestão foi colocada em votação e aprovada por unanimidade, bem
como a nominata da nova coordenação: Prof. Dr. Everaldo Arashiro (Coordenador) e Profa.
Dra. Agueda Maria Turatti (Coordenadora Adjunta). Décimo Primeiro Ponto: Homologação
das definições formalizadas na Ata de número 01/2017 do Colegiado de Docentes do PPG em
Ensino de Ciências Exatas (Mestrado Profissional). A presidente fez a leitura da Ata e abriu
espaço para manifestações. Sem manifestações, a definição da Coordenação do Programa
de Pós-Graduação – Mestrado Profissional em Ensino de Ciências Exatas composta por:
Profa. Dra. Karin Ritter Jelinek (Coordenadora) e Profa. Dra. Raquel Milani (Coordenadora
Adjunta); a aprovação do Regimento Interno do Programa e a apresentação da proposta de
Edital de seleção para segundo semestre de 2017, foram homologados por unanimidade,
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conforme ata 01/2017. Décimo Segundo Ponto: Aprovação do atual Edital Exame Nacional e
Acesso para ingresso no PROFMAT em 2018. A presidente fez a leitura da solicitação
encaminhada pela Coordenadora do Programa e passou a palavra para a mesma. A
conselheira e coordenadora Fabíola Sperotto disse que a única alteração foi com relação aos
dias das aulas, que passaram para sextas-feiras nos três turnos e sábados pela manhã,
visando que as aulas não sejam prejudicadas por eventuais feriados. Sem mais manifestação,
colocado em votação, o atual Edital foi aprovado por unanimidade. Décimo Terceiro Ponto:
Homologação do ad referendum que aprova a nominata da Comissão Eleitoral para escolha
do novo coordenador adjunto da Física Licenciatura, conforme Mem 206/2017- IMEF. A
presidente fez a leitura do Memorando 206/2017- IMEF e abriu espaço para manifestações.
Sem manifestações o Memorando foi homologado por unanimidade, com a Comissão Eleitoral
formada pelos seguintes membros: Prof. Dr. Juan Valverde Salvador (Presidente); Prof. Dr.
Jorge Luiz Pimentel Júnior; Profa. Dra. Agueda Turatti; TAE Dr. Fernando Carvalho
Magalhães; Discente Luis Ricardo Pereira Mucciaroni. Décimo Quarto Ponto: Aprovação do
2º relatório de Afastamento, referente ao 1º semestre de 2017, da servidora Rafaele
Rodrigues de Araújo. A presidente fez a leitura do parecer da Câmara de Pesquisa, disse que
a docente já defendeu a sua Tese de Doutorado e que retorna do afastamento na primeira
semana de setembro. Disse também que teve que comunicar ao professor substituto
contratado no seu código de vaga, sobre a necessidade de rescisão do contrato, em razão do
retorno antecipado da docente. Aberto o espaço para manifestações, o conselheiro Everaldo
Arashiro sugeriu que em próximas oportunidades se verifique com o servidor afastado a
possibilidade de retorno antecipado ou previsão de defesa, tendo em vista o extremo prejuízo
causado ao professor substituto que atuou por poucos meses no IMEF, pois não poderá fazer
concurso para professor substituto em Universidades Públicas por 2 (dois anos) e o curto
período de contrato não lhe beneficiará em questões de currículo. A presidente disse que a
previsão de retorno da docente era somente em 31 de dezembro de 2017 e que a
antecipação foi uma surpresa para todos. Sem mais manifestações, colocado em votação, o
relatório foi aprovado por unanimidade. Décimo Quinto Ponto: Aprovação da solicitação de
afastamento para Doutorado do servidor Leandro da Silva Saggiomo. A presidente fez a
leitura da carta de solicitação de afastamento encaminhada pelo interessado. Ao final
destacou que o Administrador informou à direção que está preparado para possível
afastamento, tendo suas atividades organizadas. Além disso, disse que se coloca à
disposição do Instituto no primeiro semestre e ao longo do afastamento para o que exigisse
sua presença. A presidente abriu espaço para manifestações. O conselheiro Jorge Pimentel
disse que o servidor já havia manifestado, em conversa prévia, sobre a intenção de
afastamento bem como a organização das demandas relacionadas a administração do IMEF
durante o período do seu afastamento. Além disso, relatou sobre a importância da
qualificação do mesmo. Em discussão, alguns conselheiros questionaram se o técnico se
afastaria da tutoria na EaD no mesmo período, questionaram a ausência do servidor dentro de
sua jornada de trabalho e a dificuldade em ter atendimento com o Administrador. Disseram
também que atualmente resolvem questões nas quais entendem que deveriam ser atendidas
pelo Administrador, com a servidora Amanda na secretaria. A conselheira Jurselem Perez
disse que já necessitou da presença do Administrador em algumas situações e não o
encontrou para atendimento. Alguns conselheiros mostraram-se  preocupados com a situação
do afastamento total de dois anos. Além disso, questionaram sobre a relevância do trabalho
desenvolvido na pós- graduação do servidor em relação a sua atividade desenvolvida no
cargo de Administrador. A presidente lembrou que a área de trabalho desenvolvida na
pós-graduação é relevante para o entendimento dos processos desenvolvidos na Unidade
Acadêmica, que toda a sua produção é contabilizada em dobro para a matriz orçamentária da
Unidade, o que é de interesse para o Instituto. Além disso, a formação e desenvolvimento
profissional é um objetivo institucional e está no plano de carreira dos técnicos. A conselheira
Amanda Duarte disse que a formação em cursos na área da Educação  é considerada
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diretamente relacionada ao cargo para fins de percepção de incentivo à qualificação, o que
demonstra o objetivo da lei em incentivar esta formação, além do retorno financeiro que o
servidor terá na conclusão do curso. O conselheiro Fabrício Ferrari disse que tendo em vista
as manifestações e reclamações que aparentavam uma insatisfação geral com o trabalho
desenvolvido, sugeriu que o afastamento seja parcial e não total no período solicitado pelo
servidor. O conselheiro Magno Collares disse que muitos professores fazem Doutorado sem
afastamento e que em geral o afastamento é mais necessário no final da pós-graduação, no
momento da escrita do trabalho. O conselheiro Tales Popiolek concordou com a
manifestação. O conselheiro Magno Collares sugeriu que o afastamento total do
Administrador se dê em momento posterior, mais próximo ao final da pós-graduação. A
conselheira Cristiana Poffal sugeriu que o afastamento seja parcial por um período de um ano
e depois o servidor submeta nova solicitação para análise do Conselho. A presidente
perguntou aos conselheiros quais das opções entendiam mais pertinente e os conselheiros
disseram que a opção dada pela conselheira Cristiana Poffal era a mais adequada. A
presidente colocou em votação a proposta de afastamento parcial por período de 1 (um) ano
para posterior submissão de nova solicitação e a proposta foi aprovada com 1 (um) voto
contrário da conselheira Jurselem Perez. Décimo Sexto Ponto: Aprovação de proposta para
Edital de contratação de Professor Visitante (PV) ou Professor Visitante Estrangeiro (PVE) -
MNPEF. A presidente fez a leitura da proposta e abriu espaço para manifestações. O
conselheiro Magno Collares perguntou se o professor visitante poderia atuar na graduação. O
conselheiro Everaldo Arashiro disse que sim. Sem mais manifestações, colocada em votação,
a proposta foi aprovada por unanimidade. Décimo Sétimo Ponto: Aprovação de proposta
para Edital de contratação de Professor Visitante (PV) ou Professor Visitante Estrangeiro
(PVE) - PPG-Física. A presidente fez a leitura da proposta e abriu espaço para manifestações,
recomendando que no edital deveria ser acrescentado o termo PVE (Professor Visitante
Estrangeiro) em todos as citações referenciadas somente com o termo PV (Professor
Visitante).  O conselheiro Fabrício Ferrari observou no documento algumas alterações a
serem feitas em relação a carga horária de atuação do PV ou PVE em disciplinas a serem
ministradas no IMEF. Sem mais manifestações, em votação, a proposta foi aprovada por
unanimidade com as correções indicadas.  Décimo Oitavo Ponto: Alteração da composição
do NDE do curso de Ciências Licenciatura EaD. A presidente fez a leitura do Memorando
207/2017 - IMEF e abriu espaço para discussão. Não havendo discussão, colocando em
votação a alteração da composição do NDE do curso de Ciências Licenciatura EaD foi
aprovada por unanimidade, ficando com os seguintes membros: Profa. Msc. Jurselem
Carvalho Perez - coordenadora, Prof. Msc. Daniel da Silva Silveira - coordenador adjunto,
Profa. Dra. Débora Pereira Laurino, Profa. Dra. Suzi Samá Pinto e Profa. Dra. Joanalira
Corpes Magalhães. Assuntos Gerais: A presidente agradeceu a participação de todos na
Feira das Profissões no Partage, disse que o IMEF foi muito elogiado pelos visitantes e pela
Reitoria, que parabenizou a organização. Com relação às obras no IMEF, disse que
conversou com o Pró-Reitor de Infraestrutura e que a previsão de entrega da obra civil,
tratada como emergencial, é de 15 dias e que com relação às instalações de rede ainda há
necessidade de esperar a licitação, mas que em 30 dias a licitação deva ser formalizada.
Comentou também que o Pró-Reitor afirmou que já está tratando do processo de licitação
para o restante da obra e que provavelmente em 45 dias o edital de licitação já esteja pronto.
A presidente destacou a realização da Semana Municipal de Tecnologia, na qual o tema deste
ano é “A Matemática está em tudo” e que o IMEF terá certamente a tarefa de colaborar neste
evento. Disse que o envio das propostas era até o dia 31/08, mas que houve a prorrogação do
prazo. Sugeriu que sejam replicadas as atividades da Feira das Profissões da FURG no
Shopping Partage. Além disso, a presidente destacou os novos Doutores do Instituto, a
docente Rafaele Araújo e o docente Daniel Silveira. Com relação à redistribuição da docente
Natália Lenke da UFPel para a FURG/SLS, disse que o processo já se encontra no MEC e
que na PROGEP foi informada de que em poucas semanas deverá sair a publicação da
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redistribuição no DOU. O conselheiro Jorge Pimentel pediu a palavra, para informar que o
Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Modelagem Computacional - PPGMC
solicitou o auxílio para a resolução da questão dos estagiários que atuam na função de
secretários deste programa. Relatou que este PPG é multi-unidades e que a cada troca de
coordenação, o curso enfrenta problemas por não possuir um secretário dedicado ao mesmo.
A Direção se reuniu com o Coordenador do PPGMC e com os Pró-Reitores da PROPESP e
da PROGEP, para tratar da questão dos estagiários e a solução encontrada foi vincular a
lotação dos estagiários na PROPESP. No dia 15 de agosto ocorreu outra reunião entre a
Direção do IMEF, a Direção da EE, a Direção do C3, o Coordenador do PPGMC, os
Pró-Reitores da PROGEP e da PROPESP, para tratar da possibilidade da designação de um
servidor para atuar na secretaria do PPGMC. Houve uma proposta em comum acordo entre
as Direções do IMEF, EE e C3, na qual a PROGEP iria encaminhar esta demanda junto à
Reitoria, solicitando um TAE para secretariar o PPGMC.  Por fim, a presidente comentou que
o Diretor da Escola de Engenharia, Professor Cezar Bastos, solicitou uma reunião com a
Direção do IMEF e com os membros da Câmara de Ensino representando das três áreas que
compõem o IMEF: Matemática, Estatística e Física. O objetivo desta reunião foi de
apresentação da proposta de criação de um curso de graduação em Engenharia de Produção
no Campus de Santo Antônio da Patrulha. O Diretor da Escola de Engenharia inicialmente
apresentou um histórico de como surgiu a ideia de criação deste curso e em seguida o
professor Rafael Paes, da Escola de Engenharia, apresentou a proposta do projeto do referido
curso. Os professores Rafael e Cezar informaram que a proposta está em fase de construção
e que as Unidades Acadêmicas, envolvidas no desenvolvimento deste curso, podem fazer
sugestões para alterações na mesma, se julgarem necessário. Ao final da reunião, os
representantes das áreas na Câmara de Ensino do IMEF ficaram de apresentar a proposta
para os professores das respectivas áreas e a Direção ficou de encaminhar a proposta para
os professores do IMEF/SAP. 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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