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ATA N.º8/2017

Aos vinte e dois dias do mês de junho 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 Catia Maria dos
Santos Machado, Cristiana Andrade Poffal, Daiane Freitas, Fabrício Ferrari, Jorge Luiz
Pimentel Junior, Julian Suarez, Jurselem Carvalho Perez, Luis Dias Almeida, Luiz Fernando
Mackedanz, Magno Pinto Collares, Otavio Socolowski Junior, Raquel Nicolette, Rodrigo
Barbosa Soares, Tales Popiolek,Wiliam Marques; os técnicos Amanda Duarte e Leandro
Saggiomo e o discente Geferson Lucatelli. Justificaram a ausência os conselheiros Fabíola
Sperotto e Cristian Giovanny Bernal. A presidente iniciou a reunião e solicitou a inclusão de
um ponto na pauta: “Aprovação da sugestão de composição de Comissão Especial para
promoção à Classe E, tendo como com interessada a docente Débora Pereira Laurino”, o que
foi consentido por unanimidade. Após, a presidente passou a leitura dos itens da pauta na
ordem que segue: Primeiro Ponto: Aprovação de solicitação de afastamento para realização
de Estágio Pós-Doutoral Docente, tendo como interessada a docente Carla Eliete Iochims dos
Santos. A presidente leu o parecer da câmara de pesquisa e abriu espaço para
manifestações. Sem manifestações, colocado em votação, o afastamento para pós-doutorado
no período de 10.09.2017 a 30.06.2018 foi aprovado por unanimidade. Segundo Ponto:
Aprovação de recebimento de retribuição pecuniária em prestação de serviço de consultoria,
tendo como interessado o docente Paul Gerhard Kinas. A presidente fez a leitura do parecer
da câmara de pesquisa e colocou o ponto em apreciação. Sem manifestações, colocado em
votação, o recebimento de retribuição por serviço de consultoria foi aprovado por
unanimidade. Terceiro Ponto: Aprovação das normas e cronograma para as Eleições da
Coordenação do Curso de Licenciatura em Ciências Exatas (SAP), mandato 2017-2018. A
presidente relembrou os fatos ocorridos até então e passou o ponto para apreciação. A
conselheira Amanda Duarte destacou que na proposta de eleições apresentada foi retirada a
figura do técnico como eleitor para coordenação do curso, ao contrário do que foi definido nas
eleições para Coordenação dos cursos do IMEF no Campus Carreiros. A presidente disse que
em conversa com membros da comissão, recebeu a informação de que retiraram a previsão
de voto para técnicos, pois a comissão entendeu estar de acordo com o Regimento Geral da
FURG. Sem mais manifestações, colocado em votação, os normas e cronograma foram
aprovados por unanimidade. Quarto Ponto: Aprovação da solicitação de alteração de carga
horária da disciplina Fundamentos Teóricos em Ensino e Aprendizagem, de acordo com Mem.
02/2017- CCurMNPEF . A presidente fez a leitura do parecer da câmara de pesquisa,
destacou a necessidade de alterar o título do parecer de “Aprovação de projeto de Pesquisa”
para “Aprovação de alteração de Carga Horária” e colocou o ponto em apreciação. Sem
manifestações, colocada em votação, a alteração da carga horária foi aprovada por
unanimidade. Quinto Ponto: Homologação do ad referendum realizado através do
Mem.141/2017-IMEF referente à aprovação da alteração curricular do curso de Matemática
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Licenciatura, no que tange à exclusão da disciplina “Análise Convexa e Otimização (1395) do
QSL do curso. A presidente explicou aos presentes que a alteração tinha sido objeto da
proposta de alteração já aprovada em reunião anterior, mas que não constou explicitamente
em ata e no parecer da câmara. Assim, a aprovação seria para formalizar a alteração perante
Pró-Reitoria que analisa a proposta. Colocou o ponto em apreciação e sem manifestações,
colocado em votação, o ad referendum foi homologado por unanimidade. Sexto Ponto:
Aprovação da solicitação de criação de disciplinas, efetivadas através do Mem.
55/2017-IE/PPGEC . A presidente fez a leitura do parecer da câmara de pesquisa e do
Memorando contendo a descrição das disciplinas a serem criadas. Disse que o conselheiro
Tales Popiolek, que não pôde estar no início da reunião, pediu para repassar uma dúvida
quanto à disciplina “Perspectiva Cartográfica”, se não deveria ser uma disciplina lotada no
ICHI, por entender que a Cartografia é uma área da Geografia. O conselheiro Daniel Silveira
explicou que a disciplina é referente à metodologia de pesquisa balizada em elementos da
cartografia que possibilitam descrever, analisar e compreender fenômenos filosóficos e
epistemológicos no campo da Educação, podendo assim ser lotada no IMEF. Sem mais
manifestações, colocada em votação, a solicitação foi aprovada por unanimidade e a criação
das seguintes disciplinas foram aprovadas por unanimidade: Disciplina: "Perspectiva
Cartográfica", Lotação: IMEF, Créditos/CH: 03CR/45h, Docentes: Profª Drª Tanise Paula
Novello, Semestre: 02/2017; Disciplina: "Ciência, Tecnologia e Educação", Lotação: IMEF,
Créditos/CH: 03CR/45h, Docente: Profª Drª Suzi Samá Pinto, Semestre: 02/2017; Disciplina:
"Temas de Física na pesquisa-formação de professores",Lotação: IMEF, Créditos/CH:
04CR/60h, Docentes: Profª Drª Valmir Heckler, Semestre: 02/2017. Sétimo Ponto:
Homologação do ad referendum realizado através do Mem.145/2017-IMEF referente à ciência
do Instituto sobre o recebimento de Bolsa no projeto Estatísticas de Desembarque
Pesqueiro-RS, tendo como beneficiário do docente Paul Gerhard Kinas. A presidente fez a
leitura do memorando, disse que o ad referendum foi necessário por se tratar de uma
exigência com urgência da FAURG . Colocou o ponto em apreciação. Sem manifestações,
colocado em votação, a ciência do Instituto sobre a percepção de bolsa pelo docente Paul
Gerhard Kinas em projeto foi homologada por unanimidade. Oitavo Ponto: Aprovação do
Projeto de ensino intitulado “Ações Pedagógicas na Promoção da Aprendizagem da
Estatística”, sob a coordenação da docente Suzi Samá Pinto.  A presidente fez a leitura do
parecer da câmara de ensino e colocou o ponto em apreciação. Sem manifestações, colocado
em votação, o projeto foi aprovado por unanimidade. Nono Ponto: Aprovação do Projeto de
ensino intitulado “Projeto de Desenvolvimento da Matemática”, sob a coordenação da técnica
Patrícia Lima da Silva. A presidente fez a leitura do parecer da câmara de ensino e colocou o
ponto em apreciação. A conselheira Amanda Duarte destacou novamente a participação da
técnica em vários projetos, enfatizando que mesmo a notória participação, a técnica não tem
voto para coordenação do curso de acordo com normas elaboradas pela comissão eleitoral de
SAP. Sem mais manifestações, colocado em votação, o projeto foi aprovado por unanimidade.
Décimo Ponto: Aprovação do Projeto de extensão intitulado “Matemática e Olimpíadas”, sob
a coordenação da técnica Patrícia Lima da Silva. 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. Décimo Primeiro Ponto: Aprovação do
Projeto de pesquisa intitulado “Inserção dos dispositivos móveis na prática pedagógica no
Ensino Superior”, sob a coordenação da docente Suzi Samá Pinto. A presidente fez a leitura
do parecer da câmara de pesquisa e colocou o ponto em apreciação. Sem manifestações,
colocado em votação, o projeto foi aprovado por unanimidade. Décimo Segundo 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 e colocou o ponto em apreciação. Sem
manifestações, colocado em votação, o projeto foi aprovado por unanimidade Décimo
Terceiro Ponto: Aprovação do Projeto de ensino intitulado “Física do Cotidiano”, sob a
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coordenação do docente André Ricardo Rocha da Silva. A presidente fez a leitura do parecer
da câmara de ensino e colocou o ponto em apreciação. Sem manifestações, colocado em
votação, o projeto foi aprovado por unanimidade. Décimo Quarto Ponto: Aprovação da
Distribuição orçamentária do IMEF. A presidente disse que a apresentação da proposta seria
apresentada pelo técnico Leandro Saggiomo, disse que a demora em trazer a proposta se
deu ao fato do orçamento ter sido aprovado apenas na última reunião do COEPEA, no final de
maio 2017. A presidente passou a palavra para o conselheiro Leandro Saggiomo,
administrador, que iniciou a leitura da proposta e destacou que ela se baseou no histórico de
orçamento dos anos anteriores, a fim de encontrar um parâmetro para valores atuais. Disse
também que na gestão anterior o orçamento se baseou no que fora acordado em 2012 e que
a atual gestão verificou a necessidade de ajustar alguns valores, como exemplo os valores de
limites para taxas de inscrição e limite de diárias por pessoa. Lembrou que a proposta deste
ano, assim como os demais anos se pautaram sempre na ideia de atender o maior número
possível de servidores com o orçamento disposto. Passou a palavra para a presidente que
abriu espaço para manifestações sobre a proposta apresentada. A conselheira Amanda
Duarte disse que o texto relacionado à estipulação de prioridade na ordem de pagamento de
diárias internacionais deveria ser revisto, tendo em vista a dificuldade no processo e ao
elevado valor de diárias internacionais. O conselheiro Leandro Saggiono disse que a ideia não
é priorizar diárias internacionais, mas diárias nacionais em eventos internacionais. Os
conselheiros concordaram com a observação da Conselheira Amanda Duarte e o conselheiro
Fabrício Ferrari sugeriu a inclusão da palavra “nacionais” após “Diárias” evitando a dificuldade
de interpretação, pois a prioridade desejada não é  diária internacional, mas sim diárias
nacionais com ordem de prioridade em congressos internacionais, seguidos dos nacionais e
regionais. A sugestão foi colocada em votação e os conselheiros aprovaram por unanimidade,
ficando o texto sobre o orçamento de diárias da seguinte forma: “Diárias Nacionais- Até três
diárias e meia (3 e1/2) para a participação em Congressos,mantendo a ordem de prioridade
(internacional, nacional, regional), desde que o servidor apresente trabalho.”. O conselheiro
Leandro Saggiomo disse que além dos valores de inscrição e diárias os valores para os
cursos de graduação também tiveram um acréscimo, tendo em vista o crescimento dos
cursos. Enfatizou que o limite destinado aos cursos representa o recurso mínimo garantido,
com a possibilidade de um aumento no recurso se houver disponibilidade e necessidade. O
conselheiro Rodrigo Barbosa perguntou se as diárias podem ser usadas para trazer
palestrantes de fora da Universidade, o conselheiro Leandro Saggiomo disse que sim. A
conselheira Cristiana Poffal perguntou se o orçamento pode ser utilizado para recursos para
alunos, o Conselheiro Leandro disse que não, que esse tipo de demanda é da competência
da PRAE. O conselheiro Fabrício Ferrari sugeriu retirar do tópico “Pagamento de taxa de
publicação” as publicações em revistas científicas “Qualis C”, tendo em vista a restrição
orçamentária do Instituto e o retorno que a publicação em revistas com esse Qualis traria. O
conselheiro Leandro Saggiomo destacou que a publicação em revistas Qualis C contam na
matriz orçamentária do Instituto para publicações e também para currículo. O conselheiro
Jorge Pimentel disse que existem muitas revistas Qualis C que não cobram a publicação, o
que poderia ser uma opção para quem pretende publicar. Colocada em votação a sugestão
do conselheiro Fabrício Ferrari, os conselheiros votaram por unanimidade na exclusão de
pagamento de taxa de publicação em revistas Qualis C. Sem mais manifestações, a proposta
orçamentária do IMEF foi aprovada por unanimidade com as alterações aprovadas. Décimo
Quinto Ponto: Aprovação da Indicação de banca para Progressão Funcional da docente
Débora Laurino. A presidente fez a leitura da nominata e abriu espaço para manifestações.
Sem manifestações, a seguinte nominata foi aprovada por unanimidade: Presidente da
Comissão: Profª Dra. Paula Costa Ribeiro, Professora Titular do Instituto de Educação da
FURG; 1º Membro da Comissão: Profª Dra.Cleci Marechin, Professora Titular do Instituto de
Psicologia da UFRGS; 2º Membro da Comissão: Prof. Dr. Crediné Silva de Menezes,
Professor Titular da Faculdade de Educação da UFRGS; 3º Membro da Comissão: Profª. Drª.
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Maria Isabel da Cunha, Professora Titular da Faculdade de Educação da UFPEL; Membro
Suplente da Comissão: Prof. Dr. Nelson Lopes Duarte Filho, Prof. Titular do Centro de
Ciências da Computação da FURG. Assuntos Gerais: A presidente lembrou aos presentes
sobre a reunião na parte da tarde sobre Políticas Internacionais e Linguística. Lembrou que a
Universidade foi convidada a participar da Feira das Profissões a ser realizada em agosto no
Shopping Partage. Finalmente, disse que a proposta de alteração do Regimento do IMEF tem
prazo de 31/07 para manifestações. 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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