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Aos quatorze dias do mês de janeiro do ano de dois mil e quinze,
às quatorze horas e trinta minutos, reuniu-se ordinariamente o Conselho
do Instituto de Matemática, Estatística e Física - IMEF, na sala N01, sob a
presidência do Professor Paul Gerhard Kinas e dos seguintes membros: os
docentes Adriana Elisa Ladeira Pereira; Adriano de Cezaro; Cinthya Maria
Schneider Meneghetti; Daiane Silva de Freitas; Fabrício Ferrari; Jurselem
Carvalho  Perez;  Luiz  Fernando Mackedanz;  Magno Pinto  Collares;  Mario
Rocha  Retamoso;  Matheus  Jatkoske  Lazo;  Renato  Glauco  de  Souza
Rodrigues; Rodrigo Barbosa Soares; Vanderlei Manica; o técnico Alessandro
da  Silva  Saadi  e  a  discente  Graciana  Brum  João.  Iniciada  a  reunião,  o
presidente  iniciou  a  leitura  dos  pontos  da  pauta  do  dia,  bem como  dos
documentos  disponíveis  colocando-os  em discussão  na  ordem que segue.
Primeiro ponto: Anuência para a docente do IMEF Profª Drª Suzi Samá
Pinto participar do Programa de Pós-Graduação em Administração, ICEAC,
FURG. O Presidente explicou aos conselheiros sobre a solicitação do ICEAC
de  que  a  Profª  Suzi  participe  da  Pós-Graduação  em  Administração.  O
conselheiro  Mario  questiona  se  esta  participação  poderia  implicar  numa
redução de carga horária de disciplinas de estatística para a Profª Suzi. O
Presidente responde afirmando que não,  pois  esta redução já está sendo
considerada uma vez que a professora integra o corpo docente permanente
do  Programa  de  Pós-Graduação  em  Educação  em  Ciências.  Nada  mais
havendo  a  tratar  neste  ponto  a  participação  da  professora  foi  levada  à
votação e aprovada por unanimidade. Segundo ponto: Oferta da disciplina
01145P  –  Produção  do  Conhecimento  Científico  ao  Programa  de
Pós-Graduação em Administração, ICEAC, FURG. O Presidente explicou que
o  ICEAC  solicitou  a  oferta  da  referida  disciplina  como  eletiva  para  a
Pós-Graduação em Administração e que a disciplina será ministrada pela
Profª  Angélica  Conceição  Dias  Miranda,  do  ICHI.  Ressaltou  ainda  que  a
disciplina  não  possui  ementa  disponível  no  sistema.  O  conselheiro  Luiz
Fernando informou que a disciplina pertence ao IMEF apenas porque foi
criada pela Profª Débora Laurino. O Presidente explicou que esta situação
não  é  única  e  que  ocorrem  situações  semelhantes  com  disciplinas  de
pós-graduação ministradas por docentes do C3, da Escola de Engenharia e
da FaMed. O Presidente concluiu dizendo que não haveria impedimentos em
ofertar a disciplina visto que a mesma já possui uma professora responsável
e que, principalmente, é de caráter eletivo. Por fim a oferta da disciplina foi
levada  à  votação  sendo  aprovada  por  unanimidade.  Terceiro  ponto:
Aprovação do projeto de pesquisa “(Co)Educar: Formação de Professores da
Educação do Campo em Redes de Conversações” sob responsabilidade da
Profª Drª Berenice Vahl Vaniel. O Presidente leu o parecer da Câmara de
Pesquisa, disponibilizando o texto aos membros do Conselho, e informou que
o parecer é favorável à aprovação do projeto. O conselheiro Magno sugere
integrar este projeto ao Mestrado Nacional Profissional em Ensino de Física
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–  MNPEF.  O conselheiro Luiz  Fernando responde explicando que a profª
Berenice  já  faz  parte  do  corpo  docente  do  MNPEF  e  que  busca  ainda
participar  do  Programa  de  Pós-Graduação  em  Educação  em  Ciências.
Explicou  ainda  que  o  projeto  pretende  aproximar  a  Universidade  da
Secretaria  de  Educação  de  São  Lourenço  do  Sul  pois  existem  poucos
professores  com  formação  em  ciências  na  região.  O  presidente  sugeriu
integrar  as  professoras  Berenice  e  Raquel  com  os  programas  de
pós-graduação daqui visto que as mesmas estão sós em São Lourenço do
Sul. Colocado em votação, o projeto foi aprovado por unanimidade. Quarto
ponto: Assuntos Gerais: O conselheiro Magno solicitou o envio à PROPESP
da exoneração de sua função de Coordenador do MNPEF visto que assumiu
a Coordenação do curso de Bacharelado em Física. Nada mais havendo a
tratar, às quinze horas, o Presidente encerrou a reunião, da qual foi lavrada
a presente ata, que vai assinada pelo Diretor do Instituto de Matemática,
Estatística  e  Física,  Professor  Doutor  Paul  Gerhard  Kinas  e  por  mim,
Fernando Carvalho Magalhães, assistente em administração, que secretariei
a reunião.

Fernando Carvalho Magalhães
Secretário

Prof. Dr. Paul Gerhard Kinas
Diretor do IMEF

Chave de Autenticidade: 146.2094.00879.2015... https://sistemas.furg.br/sistemas/sedoc/aplicaco...

2 de 2 13-01-2008 22:27


