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Aos vinte e cinco dias do mês de abril do ano de dois mil e quatorze às nove
horas e quinze minutos, reuniu-se ordinariamente o Conselho do Instituto
de Matemática, Estatística e Física - IMEF, no miniauditório da Escola de
Engenharia, sob a presidência do Professor Luiz Fernando Mackedanz, com
a presença dos seguintes membros: os docentes: Aline Guerra Dytz, Adriana
Elisa Ladeira Pereira, André Meneghetti, Celiane Costa Machado, Cinthya
Maria  Schneider  Meneghetti,  Cristiano  Brenner  Mariotto,  Eliane
Cappelletto,  Fabricio  Ferrari,  Jurselem  Carvalho  Perez,  Magno  Pinto
Collares,  Mario  Rocha  Retamoso,  Renato  Glauco  de  Souza  Rodrigues,
Viviane Leite Dias de Mattos e Wiliam Correa Marques; a discente Daniele
Gonçalves Mesquita. Justificada ausência: dos docentes: Claudio Maekawa,
Débora  Laurino,  Eneilson  Campos  Fontes,  Fabiana  De  Cazaro,  Matheus
Jatkoske Lazo, Paul Gerhard Kinas; dos técnicos: Alessandro da Silva Saadi e
Leandro da Silva Saggiomo; dos discentes: André Cougo dos Santos, Débora
Lima e Ricardo Lauxen. . Iniciada a reunião, o Presidente pediu a inclusão
do termo de troca do representante discente da Física, onde o Acadêmico
Leonardo  de  Albernaz  Ferreira  passa  a  ser  substituído  pela  Acadêmica
Daniele  Gonçalves  Mesquita,  representante  titular  e  Mario  Goelzer  das
Neves, suplente. Os acadêmicos já passam a fazer parte do Conselho nesta
reunião. Após, o Professor Magno perguntou porque seu nome não constava
na lista de presença, ao que o presidente respondeu que não houve ainda a
troca oficial após a saída da Professora Rosângela. Colocado em apreciação
pelo  Conselho,  o  mesmo  entendeu,  por  unanimidade,  que  o  Professor
Magno,  tendo  sido  eleito  para  a  representação  docente  da  Física,  e  se
ausentado desta representação ao assumir a vaga como membro nato, pela
Coordenação do Curso de Física, deveria ser reconduzido ao Conselho, com
o encerramento de seu mandato como coordenador. Após isto, o presidente
colocou   em  discussão  a  pauta  da  reunião,  conforme  segue:  Primeiro
ponto: Definição  das  normas  de  Recuperação  Terapêutica  e  Estágio
Não-Obrigatório  para  o  curso  de  Licenciatura  em  Ciências  -  EaD.  O
Presidente  leu  o  parecer  da  Câmara  de  Ensino,  a  respeito  das  regras
definidas pelo Núcleo Docente Estruturante do referido curso, com o voto
indicando a aprovação das Normas. Colocado em apreciação, a Professora
Eliane  explicou  que  o  curso  tinha  oferta  única,  por  isso  deveriam  ser
definidas tais regras. A professora Jurselem explicou o significado do termo
Recuperação  Terapêutica,  por  não  ser  comum  nos  documentos  da
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Universidade. Além disso, a Professora Aline perguntou sobre as Atividades
Complementares,  e  sobre  seus  mecanismos  de  integralização,  o  que  foi
respondido  pela  Professora  Jurselem.  Colocado  em  votação,  o  Conselho
aprovou o voto da Camara, por unanimidade. Segundo ponto: Professores
Colaboradores do Curso de Licenciatura em Ciências – EaD. O Presidente
fez  a  leitura  do  parecer  da  Câmara de  Ensino,  indicando os  professores
colaboradores  e  suas  respectivas  disciplinas,  bem  como  o  professor
responsável  pelas  mesmas.  A  Professora  Jurselem  explicou  que  este
procedimento  se  faz  necessário  devido  às  bolsas  associadas  à  oferta  do
curso na modalidade EaD, e isto é feito para evitar a acumulação d bolsas
pelos professores, ao mesmo tempo que mantém os professores inicialmente
previstos no projeto do curso aprovado. Colocado em votação, o Conselho
aprovou o pedido de alteração e a inclusão dos professores colaboradores
por  unanimidade.  Terceiro  ponto:  Alteração  Curricular  do  curso  de
Licenciatura em Ciências - EaD. O Presidente leu o parecer da Câmara de
Ensino,  a  respeito  da  troca  de  semestre  de  oferecimento  da  disciplina
História  e  Cultura  Afro-Brasileira  e  Indígena,  que  sugere  a  decisão  do
Conselho do ICHI sobre a oferta da disciplina antes de realizar a alteração
definitiva.  O  Conselho,  colocado  o  assunto  em  apreciação,  sugeriu  a
aprovação da alteração curricular, tão logo o Conselho do ICHI defina esta
oferta,  sem  necessidade  de  retorno  para  apreciação  deste  Conselho.  Os
Conselheiros  aprovaram  este  encaminhamento  por  unanimidade.  Quarto
ponto: Assuntos gerais. O Presidente informou a todos sobre a realização
do Dia do IMEF, no próximo dia 07 de maio, para discussão de temas de
interesse  do  Instituto,  bem como elaborar  um plano  estratégico  para  os
próximos  anos.  Participarão  do  eventos  as  Pró-Reitorias  de  Pesquisa  e
Pós-Graduação, Graduação e Infraestrutura, para comunicar  seu trabalho
no que se refere ao IMEF. Durante a parte da tarde, serão criados grupos de
trabalho para atacar algumas questões mais presentes nas demandas dos
servidores deste Instituto. Para determinar estas demandas, foi pedido aos
docentes que respondam ao e-mail da Direção, sugerindo estas demandas
aos membros das Câmaras. A seguir, discutiu-se a questão da carga horária
e  redistribuição  das  disciplinas  em  descoberto.  Os  conselheiros
manifestaram seu descontentamento com esta redistribuição, apontando a
decisão do Conselho de janeiro, registrada na Ata nº 01/2014 como tendo
sido  desrespeitada.  O  presidente  informou  que  o  estudo  para  a
redistribuição foi realizado devido a não ocupação de uma vaga de docente
no grupo da Física, o que não havia sido discutido na reunião de janeiro.
Além disso, uma das necessidades mais urgentes está na uniformização das
disciplinas, bem, como em uma política mais forte de oferta de horários de
disciplinas,  além  das  vagas.  Os  conselheiros  concordaram  que  esta
discussão deve ter um espaço amplo no evento do dia 07 de maio, sobretudo
para as comissões formadas no ano passado relatarem seus avanços e suas
propostas. O professor Magno ainda questionou a oferta de disciplinas fora
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de seu semestre original, o que aumenta ainda mais uma carga horária do
grupo da Física. As professoras Eliane e Aline explicaram que, para o caso
levantado, a própria Universidade exige a oferta da disciplina, uma vez que
o acadêmico que solicitou esta oferta tem condições de integralizar seus
créditos,  e  consequentemente  formar-se,  ao  final  do  semestre  letivo.  As
discussões associadas a distribuição de disciplinas e de racionalização da
carga horária, e seu impacto nas atividades de pesquisa e pós-graduação,
conforme  levantado  pelos  conselheiros  Renato  e  Fabrício,  precisam  ser
debatidas mais amplamente, o que deve ser feito durante o evento do Dia do
IMEF.  Nada  mais  havendo  a  tratar,  às  onze  horas  e  dez,  o  Presidente
encerrou a reunião, da qual foi lavrada a presente ata, que vai assinada pelo
Vice-Diretor  do  Instituto  de  Matemática,  Estatística  e  Física,  Professor
Doutor Luiz Fernando Mackedanz, que também secretariou a reunião, em
virtude da greve dos servidores técnico-administrativos.

Prof. Dr. Luiz Fernando Mackedanz
Vice-Diretor do Instituto de Matemática, Estatística e Física
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