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ATA N.º3/2017

Aos trinta do mês de março do ano de dois mil e dezessete, às 10h, 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, Celiane Machado, Cristiana Andrade Poffal, Daiane Freitas, Everaldo
Arashiro, Fabiola Sperotto, Fabrício Ferrari, João Thiago Amaral, Julian Suarez, Jurselem
Carvalho Perez, Luverci Ferreira, Magno Pinto Collares, Matheus Lazo, Mauren Moreira da
Silva, Otavio Socolowski Junior, Raquel Nicolette, Tales Popiolek, Valmir Heckler, Wiliam
Marques. Através de vídeo conferência, a docente Karin Jelinek. Os técnicos Amanda Duarte
e Leandro Saggiomo, como convidado o técnico Fabrício Batista e os discentes Rodrigo
Cardoso e Vinícius Becker. A presidente iniciou a reunião e solicitou a inclusão de três pontos
na pauta: “Aprovação do projeto de extensão intitulado “Vozes do Campo”, sob a coordenação
da professora Berenice Vaniel”; “Aprovação da solicitação de Professor Voluntário para a
disciplina de Estatística Descritiva, código 01062, feita pela interessada Camila Rubira Silva,
sob a supervisão da docente Suzi Samá” e “Homologação da indicação do técnico suplente
para o conselho do IMEF, Fabrício Batista.” Colocada em votação, a inclusão dos pontos foi
aprovada por unanimidade. Após, a presidente passou a leitura dos itens da pauta na ordem
que segue: Primeiro Ponto: Aprovação da reforma Curricular do Curso de graduação em
Ciências Contábeis, conforme solicitação encaminhada através do Mem 195/2016- ICEAC . A
presidente fez a leitura do parecer da câmara de ensino, destacou que a ideia é unificar as
disciplinas comuns e que a alteração foi amplamente discutida em reuniões com as
coordenações envolvidas, NDE’s e os membros da câmara. Abriu espaço para manifestações,
sem manifestações, as seguintes alterações propostas foram aprovadas por unanimidade:
Criação de duas disciplinas: Matemática I- Ementa: Noções de funções reais de uma variável
real. Funções receita e custo marginal. Noções de limite e continuidade. Derivadas.
Aplicações: máximos e mínimos. Funções de duas ou mais variáveis: derivadas parciais.
Integrais; e Matemática II- Ementa: Matrizes. Determinantes. Sistemas de Equações
Lineares. Espaço vetorial. Transformações lineares. Autovalores e autovetores. Além disso,
também foi aprovada a unificação das disciplinas de Estatística para os cursos do ICEAC
substituindo as atuais disciplinas ofertadas nos cursos pelas disciplinas já existentes no
quadro do IMEF: No curso de Ciências Contábeis: Estatística Econômica I (cod. 01198)
para Estatística Básica I (cod. 01340) e Estatística Econômica II (cod. 01199) para Estatística
Básica II (cod. 01341); Nos cursos de Administração e Ciências Econômicas: Introdução a
Estatística Econômica (cod. 01073) para Estatística Básica I (cod. 01340) e Estatística
Econômica (cod. 01030) para Estatística Básica II (cod. 01341). Segundo Ponto:
Homologação do "ad referendum" do Projeto de Extensão "Estatísticas de Desembarque
Pesqueiro da Região Sul do Rio Grande do Sul, efetivada através do Mem.51/2017-IMEF. A
presidente informou que o memorando foi necessário a fim de dar continuidade à pesquisa,
contudo destacou que a câmara de extensão ainda não havia terminado o parecer para este
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projeto, razão pela qual sugeria que o ponto fosse baixado em diligências a fim de ser
apreciado conjuntamente com o parecer. Colocada em votação a sugestão foi aprovada por
unanimidade. Terceiro Ponto: Homologação da alteração na composição do NDE do curso
de Licenciatura em Ciências EAD, conforme Mem 60/2017-IMEF. A presidente fez a leitura do
memorando 60/2017-IMEF e abriu espaço para manifestações. Sem manifestações, a nova
composição foi homologada por unanimidade: Profa. Msc. Jurselem Carvalho Perez
(coordenadora); Prof. Msc. Daniel da Silva Silveira (coordenador adjunto); Profa. Msc. Ana
Laura Salcedo de Medeiros; Profa. Dra. Débora Pereira Laurino; Profa. Msc. Rejane
Conceição Silveira da Silva; Profa. Dra. Suzi Samá Pinto. Quarto Ponto: Aprovação do atual
regimento Interno do Curso de Mestrado Profissional em Matemática em rede Nacional-
PROFMAT. A presidente fez a leitura da solicitação encaminhada pela coordenadora do
PROFMAT, professora Fabíola Sperotto e dos documentos disponíveis. Passou a palavra
para a coordenadora a qual informou que a revisão do estatuto se fez necessária devido ao
fato de que a Coordenação Nacional do PROFMAT apresentou nova versão do regimento do
curso em novembro de 2016 e todas as instituições que integram a rede nacional devem estar
de acordo com esse documento. Sem mais manifestações, o ponto foi colocado em votação e
o novo regimento Interno do curso foi aprovado por unanimidade. Quinto Ponto:
Homologação da alteração do NDE e da Comissão Assessora do curso de Matemática
Aplicada, conforme Mem.52/2017- IMEF. A presidente fez a leitura do Mem 52/2017-IMEF e
abriu espaço para manifestações. O conselheiro Tales Popiolek perguntou como era feita a
escolha da nominata do NDE. A conselheira Cristiana Poffal respondeu que os professores
convidam os que demonstram interesse em participar entre as pessoas que costumam se
manifestar em questões do curso. Disse também que a alteração foi necessária devido à
saída da professora Juliana Ziebel da FURG e do professor Leandro Belicanta para SAP. O
conselheiro Tales Popiolek sugeriu que a forma de escolha dos representantes fosse
abordada no Regimento do IMEF. A conselheira Mauren Porciúncula concordou pela
importância do registro de procedimentos bem como para orientar professores futuramente.
As conselheiras Raquel Nicollete e Aline Dyts se manifestaram relatando a experiência da
escolha do NDE em São Lourenço e no Curso da Física, respectivamente. A conselheira
Jurselem Perez disse que o NDE é uma exigência do MEC após a extinção dos
departamentos. A Conselheira Raquel Nicolette disse que a instrução Normativa que trata do
NDE prevê que a forma de escolha deve ser definida na unidade. Sem mais manifestações, o
ponto foi colocado em votação e a alteração do NDE e Comissão assessora do curso de
Matemática Aplicada foi aprovada por unanimidade da seguinte forma: Núcleo Docente
Estruturante: Prof.ª Drª. Cristiana Andrade Poffal (Coordenadora); Prof.ª Drª. Bárbara Denicol
do Amaral Rodriguez (Coordenadora Adjunta); Prof.ª Drª. Cinthya Maria Schneider
Meneghetti; Prof.ª Drª. Catia Maria dos Santos Machado; Prof. Dr. Mario Rocha Retamoso;
Prof. Dr. Matheus Jatkoske Lazo e Prof. Dr. Paul Gehard Kinas. Comissão Assessora: Prof.ª
Drª. Cristiana Andrade Poffal (Coordenadora); Prof.ª Drª. Bárbara Denicol do Amaral
Rodriguez (Coordenadora Adjunta); Prof. Dr. Adriano de Cezaro; Prof.ª Drª. Daiane Silva de
Freitas e Prof.ª Drª. Mauren Porciúncula Moreira da Silva. Sexto Ponto: Alteração do NDE do
Curso de Licenciatura em Ciências Exatas, conforme Mem. 02/2017- IMEF/SAP. A presidente
fez a leitura do Mem 02/2017 IMEF/SAP e abriu espaço para manifestações. Sem
manifestações, a alteração do NDE foi aprovada por unanimidade da seguinte forma: Profa.
Dra. Karin Ritter Jelinek (coordenadora); Profa. Dra. Rosângela Menegotto Costa; Profa. Dra.
Raquel Milani; Prof. Ms. Charles dos Santos Guidotti; Prof. Dr. Manoel Leonardo Martins;
Profa. Dra. Darlene Arlete Webler; Profa. Dra. Patrícia Ignácio e Prof. Dr. Fábio Dal Molin.
Sétimo Ponto: Análise das solicitações de Professores Voluntários na disciplina 1102 –
Probabilidade e Estatística aplicada à Engenharia, turmas E e C, tendo como interessados os
discentes Vinícius Pinheiro Nunes e Anderson Garcia Silveira, respectivamente. A presidente
fez uma breve retrospectiva sobre o tema que já havia sido assunto de pauta anterior,
lembrou as características da atividade voluntária de acordo com reunião com a Pró-Reitora
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de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas e com consulta à Procuradoria Federal, que é a de
um trabalho para o desenvolvimento da atividade docente, sob supervisão e responsabilidade
de um docente efetivo. Após ampla discussão sobre os requisitos da aprovação de
solicitações para atividade voluntária, as solicitações foram colocadas em votação e com 17
(dezessete) votos a favor, 2 (dois) votos contrários e 7 (sete) abstenções, as solicitações dos
interessados foram aprovadas. A conselheira Mauren Porciúncula solicitou que seja registrado
em ata que os professores voluntários serão devidamente comunicados sobre o caráter do
trabalho que desenvolverão. A presidente, como Diretora do IMEF, se comprometeu em
realizar reunião com os interessados para este fim. Oitavo Ponto: Aprovação da comissão
para Reforma do Regimento do IMEF. A presidente fez a leitura da nominata, a qual foi
retirada de ampla divulgação e contatos realizados, destacou que ela se compõe de
representantes dos técnicos e docentes das áreas da Física, Matemática e Estatística,
lembrou que a comissão será responsável por definições como solicitação de colaboração dos
demais servidores com sugestões, agendamento de encontros e atividades. Abriu espaço
para manifestações e sem manifestações, a seguinte nominata foi aprovada por unanimidade:
Jorge Luiz Pimentel Jr. Leandro Bellicanta, Leandro Saggiomo, Aline Guerra Dytz, Suzi Samá,
Alessandro Saadi, Magno Collares, Patrícia Lima da Silva, Adriano De Cezaro, Matheus Lazo,
Pedro Santoro e Raquel Nicolette. Nono Ponto: Aprovação do projeto de extensão intitulado
“Vozes do Campo”, sob a coordenação da professora Berenice Vaniel. A presidente fez a
leitura do parecer da câmara de extensão e abriu espaço para manifestações. Sem
manifestações, o projeto foi aprovado por unanimidade. Décimo Ponto: Aprovação da
solicitação de Professor Voluntário para a disciplina de Estatística Descritiva, código 01062,
feita pela interessada Camila Rubira Silva, sob a supervisão da docente Suzi Samá. A
presidente fez a leitura da solicitação da interessada e abriu espaço para manifestações.  A
conselheira Celiane Machado e Mauren Porciúncula se manifestaram sugerindo que se deixe
clara qual é a figura da atividade voluntária para os solicitantes, pois no documento
encaminhado a interessada utilizou a palavra “ministrar aulas”. A diretora reforçou que fará
uma reunião com os interessados para esclarecer as características da atividade voluntária e
sugeriu a aprovação condicionada à alteração do projeto para alterar o termo “professor” por
“trabalho voluntário”. Sem mais manifestações, a solicitação de trabalho voluntário foi
aprovada com 17 (dezessete) votos a favor, 3 (dois) votos contrários e 6 (seis) abstenções.
Homologação da indicação do técnico suplente para o conselho do IMEF, Fabrício Batista.  A
presidente destacou que com a saída do servidor técnico Daniel Hall os técnicos indicaram
outro nome para suplente dos representantes no conselho, este foi o servidor Fabrício Batista,
assistente em Administração. Sem manifestações, o nome do novo suplente foi homologado.
Nada mais havendo a tratar, às 12h 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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