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Aos vinte e seis dias do mês de setembro do ano de dois mil e quatorze, às
dez horas, reuniu-se ordinariamente o Conselho do Instituto de Matemática,
Estatística e Física - IMEF, no miniauditório da Escola de Engenharia, sob a
presidência do Professor Dr. Luiz Fernando Mackedanz, com a presença dos
seguintes membros: os docentes André Meneguetti; Celiane Costa Machado;
Cinthya  Meneguetti;  Cristiano  Mariotto;  Fabrício  Ferrari;  Jurselen  Perez;
Mário Rocha Retamoso; Matheus Lazo; Renato Glauco; Vanderlei Manica; o
técnico  Leandro  Saggiomo  e  a  discente  Daniele  Gonçalves  Mesquita.
Justificaram  a  ausência  os  docentes  Adriana  Ladeira  Pereira;  Eliane
Capelletto  e  Magno Collares,  o  qual  está  viajando a  trabalho.  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: Aprovação da indicação do aluno de Licenciatura
em Matemática, Thiago Ávila Pouzada, para atuar de forma voluntária como
monitor da disciplina de Métodos Numéricos Computacionais, ofertada pelo
curso  de  Engenharia  de  Computação,  disciplina  de  responsabilidade  do
Professor  Sebastião  C.  P.  Gomes.  Sem  manifestações,  os  membros
aprovaram  a  indicação  por  unanimidade  e  o  presidente  ressaltou  a
necessidade de orientar o responsável pela monitoria a realizar o registro do
projeto como “PQA”. Segundo Ponto: Aprovação da inclusão do nome da
servidora Prof.Msc Rafaele Rodrigues de Araújo no Plano de Capacitação
Docente da unidade a fim de permitir que esta se dedique no período que
envolve o 2º semestre de 2016 e o 1º semestre de 2017, à análise e escrita
da  tese  de  doutorado  no  Programa de  Pós  Graduação  em Educação  em
Ciências.  Sem  manifestações  contrárias,  os  membros  aprovaram  por
unanimidade a inclusão do nome da docente no Programa de Capacitação.
Terceiro Ponto: Aprovação do afastamento das atividades de docência na
FURG do professor Fernando de Pol Mayer com objetivo de finalização do
curso  de  doutoramento  em Estatística  e  Experimentação  Agronômica  na
Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz” da Universidade de São
Paulo (USP), pelo período de 3 (três) anos, a partir do dia 21 de janeiro de
2015.  O docente Vanderlei  Manica,  representando o grupo de Estatística
externou a posição favorável do grupo com relação ao afastamento, posição
esta  ratificada  também  pela  Direção  do  IMEF.  Sem  manifestações
contrárias, os membros aprovaram por unanimidade o afastamento. Quarto
Ponto: Aprovação  do  projeto  intitulado  “Estudos  interdisciplinares  na
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formação de professores” – Câmara de Pesquisa. Com parecer favorável da
Câmara  de  Pesquisa  e  sem  manifestações  contrárias,  os  membros
aprovaram por unanimidade o projeto. Quinto Ponto: Homologação do “Ad
Referendum”  referente  à  Ação  de  extensão  intitulada  “VII  Semana
Acadêmica  do  Curso  de  Física”,  Edital  PROEXC/FURG  03/2014,  sob  a
coordenação  da  docente  Rafaele  Rodrigues  de  Araújo.  O  presidente
destacou a necessidade da aprovação “ad referendum” a fim de agilizar os
procedimentos  junto  à  PRAE,  o  que  fora  solicitado  pelos  alunos.  A
representante dos discentes, Daniele Mesquita, aproveitou a oportunidade
para repassar aos presentes os temas e títulos das palestras que ocorrerão
no evento, que se realizará no período de 27 a 31 de setembro de 2014. Sem
manifestações contrárias, os membros aprovaram por unanimidade a ação
de extensão. Sexto Ponto: Cientificação dos relatórios de atividades de Pós
-  Graduação do docente Luverci  do Nascimento Ferreira (2º semestre de
2013 e  3º  semestre  2014).  Os  membros  tomaram ciência  das  atividades
descritas  no relatório  após  leitura  do presidente,  passando na sequência
para o próximo ponto da reunião. O Presidente ressaltou que esta ciência é
uma  exigência  do  plano  de  capacitação  docente,  no  regime  do
ProDoutoral/CAPES.  Sétimo  Ponto:  Aprovação  do  pedido  de  projeto  de
monitoria  voluntária  da  disciplina  Geometria  Analítica  I  para  o  segundo
semestre de 2014, com indicação do acadêmico de Graduação em Física,
Ângelo Eduardo da Silva Hartmann (matrícula 73778). Sem manifestações
contrárias, os membros aprovaram por unanimidade o projeto e indicação.
Oitavo Ponto:Aprovação de Alteração Curricular do Curso de Licenciatura
em  Ciências.  Após  leitura  do  relatório  o  presidente  passou  a  palavra  à
coordenadora do Curso de Licenciatura em Ciências,  a  docente Jurselem
Perez, a qual retomou questões referentes à alteração, destacando as razões
de sua necessidade.  Com parecer favorável  da Câmara de Ensino e  sem
manifestações  contrárias,  os  membros  aprovaram  por  unanimidade  a
alteração,  nos  termos  expostos  no  relatório  apresentado.  Nono  Ponto:
Assuntos Gerais. O presidente pediu a palavra para trazer informações de
interesse geral.  Primeiramente,  com relação à situação dos Processos de
Abertura  de  Concurso  para  o  quadro  docente  de  Matemática  e  Física.
Informou que ambos os processos já foram abertos e aguardam trâmites
normais  nos  setores  responsáveis.  Na  sequência,  o  presidente  informou
sobre a possibilidade de abertura de concurso para Professor Substituto das
vagas que serão originadas na Matemática durante o primeiro semestre do
ano  de  2015,  pedindo  organização  do  grupo  interessado  no  sentido  de
providenciar o processo. Foi também lembrada pelos membros a questão da
redistribuição do professor Daniel, oriundo da UNIPAMPA, e da ausência de
publicações  de  redistribuição  por  parte  do  MEC  em  virtude  do  período
eleitoral.  Em  razão  disso,  a  docente  Celiane  Costa  Machado  trouxe  a
sugestão de que a direção do IMEF entrasse em contato com a direção da
UNIPAMPA  a  fim  de  verificar  a  possibilidade  de  cedência  do  professor
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enquanto não é publicada sua redistribuição definitiva.  O presidente,  em
nome da direção, concordou com a sugestão e se comprometeu em realizar o
contato.  O  docente  Cristiano  Mariotto  pediu  a  palavra  para  lembrar  os
membros sobre a abertura do período de pedido de disciplinas para o 1º
semestre de 2015, o qual iniciará a partir de 30 de setembro. O presidente
pediu a palavra novamente para lembrar os membros sobre a importância
da  participação  no  Fórum das  Engenharias  e  Exatas,  a  ser  realizado  no
CIDEC-SUL em 08 de outubro. Sugeriu ainda, que seja levada proposta de
flexibilização  e  unificação  das  disciplinas  das  engenharias  e  exatas  à
PROGRAD. Definiu assim, reunião para o dia 02 de outubro, quinta-feira, às
treze horas e trinta minutos,  a fim de estabelecer as questões que farão
parte  da  proposta.  Finalmente,  os  conselheiros  Renato  Glauco  e  Mario
Retamoso pediram atualização sobre a situação das obras do prédio novo do
IMEF,  ficando  o  presidente,  na  qualidade  de  diretor  em  exercício  do
Instituto,  com  o  compromisso  de  entrar  em  contato  com  os  setores
responsáveis  pela  obra.  Nada  mais  havendo  a  tratar,  às  11h:  30min,  o
presidente encerrou a reunião, da qual foi lavrada a presente ata, que vai
assinada pela secretária da reunião, Patrícia Ciciliano Beck Rodrigues e pelo
Diretor em exercício do Instituto de Matemática, Estatística e Física, Luiz
Fernando Mackedanz.

Patricia Ciciliano Beck Rodrigues
Secretária

Luiz Fernando Mackedanz
Diretora em Exercicio do IMEF
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