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ATA N.º15/2016
Aos vinte e quatro dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezesseis,
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 do Professor Paul Gerhard Kinas e com a presença dos seguintes
membros: Os docentes: Adriana Ladeira Pereira, Adriano De Cezaro, Aline
Guerra Dytz, Cátia Maria dos Santos Machado, Fabíola Sperotto, Fabrício
Ferrari,  João Thiago Amaral,  Luiz  Fernando Mackedanz,  Magno Collares,
Mário  Rocha Retamoso,  Matheus Lazo,  Mauren Moreira  da Silva,  Otávio
Socolowski,  Rafaele  Araújo,  Rodrigo  Barbosa  Soares,  Valmir  Heckler,
Viviane Mattos. O técnico Leandro Saggiomo e o discente Vinícius Becker.
Como convidada, a professora Cinthya Meneghetti. Justificaram a ausência
os conselheiros Jurselem Perez e William Marques.  O conselheiro Magno
Colares solicitou ao presidente a inclusão na pauta do pedido de liberação
das planilhas do NTI com os resultados da consulta par Direção do IMEF. O
presidente  sugeriu  que  o  tema  fosse  abordado  no  ponto  da  pauta  com
assunto  pertinente  (ponto  6)  o  que  foi  aprovado  por  unanimidade  pelos
conselheiros. O presidente iniciou a leitura dos pontos da pauta, na ordem
que  segue:  Primeiro  Ponto: Homologação  do  Ad  Referendum  realizado
através  do  Mem  226/2016-IMEF,  sobre  indicação  dos  nomes  de
representantes  do  IMEF  no  CONSUN.  O  presidente  esclareceu  aos
presentes que a indicação dos nomes foi realizada através de ad referendum
devido ao prazo estipulado para envio dos nomes ser anterior à reunião do
Conselho. Informou que indicou como representantes os terceiros nomes das
chapas inscritas para Direção conforme já havia sido discutido em reuniões
anteriores e para os suplentes, professores que eram membros do Conselho
e  não  fossem  candidatos  às  coordenações  a  fim  de  evitar  conflito  de
horários. O presidente colocou o ponto para apreciação. Sem manifestações,
colocado em votação, o ad referendum indicando os nomes do representante
do  IMEF  foi  aprovado  por  unanimidade,  restando  como  atuais
representantes: Profª Drª Raquel da Fontoura Nicolette e Prof. Dr. Matheus
Jatkoske Lazo e como suplentes: Profª Drª Viviane Leite Dias de Mattos e
Prof. Dr. João Thiago de Santana Amaral. Segundo Ponto: Apreciação da
solicitação  de  Criação  de  Disciplina  para  o  Programa de  Pós  Graduação
Educação em Ciências: Química da Vida e Saúde, conforme solicitação feita
através  do  Mem  105/2016-IE/PPGECO.  O  presidente  fez  a  leitura  do
memorando 105/2016-IMEF, bem como a Ata 007/2016 do Programa de Pós
Graduação em Ciências: Química da Vida e Saúde. Destacou a disciplina a
ser criada: Leitura Dirigida: Formação Docente: saberes e Práticas; Lotação:
IMEF; Créditos/CH: 03CR/45h; Docente: Elaine Pereira e Celiane Machado;
Semestre 01/2017. Colocou o ponto para apreciação. Sem manifestações, em
votação,  a  criação da disciplina  foi  aprovada por  unanimidade.  Terceiro
Ponto:  Aprovação  da  solicitação  de  autorização  para  que  disciplinas
complementares  dispensem  carga  horária  em  disciplinas  optativas,
conforme  solicitação  do  Coordenador  da  Matemática  Aplicada,  Prof.  Dr.
Mario Retamoso e parecer da câmara de ensino. O presidente fez a leitura
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do  relatório  da  câmara  de  ensino  e  do  documento  de  solicitação
encaminhado  pelo  coordenador  do  curso  da  Matemática  Aplicada,  Mário
Retamoso.  Colocou  o  ponto  para  apreciação.  A  conselheira  Aline  Dytz
perguntou  como  ficarão  as  disciplinas  que  possuem  pré-requisitos.  O
conselheiro Mário Retamoso explicou que a questão deve ser analisada pelo
próprio  aluno,  abre-se  a  possibilidade,  caso  o  aluno  se  encaixe  e  possa
utilizá-la ele usa, caso haja pré-requisito, não. Sem mais manifestações, em
votação,  de  acordo  com  a  listagem  de  disciplinas  apresentada  junto  à
solicitação,  a  proposta  foi  aprovada  por  unanimidade.  Quarto  Ponto:
Aprovação  da  criação  de  grupo  de  pesquisa  em  Mecânica  Estatística  e
Sistemas  Complexos,  de  acordo  com parecer  da  Câmara  de  Pesquisa  O
presidente fez a leitura do parecer da câmara de pesquisa e colocou o ponto
para  apreciação.  Sem manifestações,  colocado  em votação,  a  criação  do
grupo de pesquisa em Mecânica Estatística e Sistemas Complexos, sob a
liderança  do  Prof.  Dr.  Everaldo  Arashiro,  foi  aprovado  por  unanimidade.
Quinto  ponto: Apreciação  da  solicitação  de  oferta  da  disciplina  Física
Experimental para alunos do Curso de Engenharia Química e Engenharia de
Alimentos, de acordo com abaixo assinado e manifestação da integrante da
câmara  de  ensino,  Profª  Dr  ª  Aline  Dytz.  O  presidente  fez  a  leitura  da
solicitação encaminhada pelo professor dos alunos do curso de Engenharia
de Alimentos e Engenharia Química na disciplina de Física III,  Prof.  Luiz
Fernando Mackedanz e fez a leitura da resposta à solicitação elaborada pela
Profª Aline Dytz, como membro da câmara de ensino. O presidente colocou o
ponto  para  apreciação.  Sem  manifestações,  colocado  em  votação,  o
encaminhamento sugerido pela câmara de ensino, de não possibilidade de
atendimento ao pedido dos alunos,  foi  aprovado por unanimidade.  Sexto
ponto: Homologação dos resultados da pesquisa de opinião para Direção do
IMEF. O presidente abriu espaço para manifestações, a Conselheira Adriana
Ladeira  Pereira  disse  que  gostaria  de  registrar  sua  parabenização  à
Comissão  Eleitoral  pela  organização  do  processo,  debates,  etc.  O
conselheiro Magno Collares também parabenizou a organização e disse que
de todo o processo ficou o aprendizado. Destacou que ao longo do processo
aprendeu que todos os servidores são funcionários, técnicos e professores, e
que  por  essa  razão  entendeu que  nas  próximas  eleições  o  peso  do  voto
individual de ambos deveria ser igual, na medida em que neste processo os
técnicos tiveram mais peso proporcionalmente. Explicou ainda que, embora
os  pesos  das  categorias  Docentes  e  Técnicos  fossem  de  65%  e  25%,
respectivamente, o elevado número de docentes e comparativamente baixo
número de técnicos dava aos votos individuais  pesos muito diferentes.  A
professora Cinthya Meneghetti registrou que isso não foi algo que ocorreu
apenas nessa consulta, mas que ocorreu em todas as pesquisas de opinião
anteriores.  Destacou  ainda  que,  comparado  a  última  consulta,
proporcionalmente,  os  técnicos  tiveram  menos  peso.  Sem  mais
manifestações, e posto em votação, o resultado da consulta para Direção do
IMEF  foi  aprovado  por  unanimidade,  restando  vencedora  a  Chapa  1,
resultando  como  Diretora:  Profª.  Drª.  Adriana  Ladeira  Pereira;  Vice
Diretor: Prof. Dr. Jorge Luiz Pimentel Junior; Terceiro Nome:  Profª. Drª.
Raquel  da  Fontoura  Nicolette.  Sétimo  ponto:  Apreciação  do  processo
eleitoral para Coordenação dos cursos de graduação do IMEF . O presidente
apresentou aos Conselheiros a preocupação manifestada por docentes de
SAP referente ao fato de que docentes de outras Unidades e atuantes no
Curso de Licenciatura em Ciências Exatas, mas que não integram seu NDE
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tenham  sido  impedidos  de  votar  na  consulta  para  Coordenador  e
Coordenador-adjunto  do  referido  Curso.  Lembrou  que  o  ocorrido  foi
resultado  do  cumprimento  às  regras  eleitorais  elaboradas  pelo  Comitê
Eleitoral e aprovadas previamente em reunião do Conselho do IMEF, no qual
o coordenador do Curso de Licenciatura em Ciências Exatas também tem
assento. Aberto o ponto para apreciação e após muitas manifestações, os
Conselheiros  entenderam  que,  embora  entendessem  as  eventuais
especificidades do referido Curso, não caberia modificar regras eleitorais ao
final do processo,  na medida em que as preocupações poderiam ter sido
trazidas ao Conselho antes que o processo de consulta via voto se realizasse,
uma vez que as regras eram de amplo conhecimento tendo inclusive sido
publicadas na página da FURG e enviadas por email a todos docentes da
Unidade.  O  conselheiro  Leandro  Saggiomo  e  a  conselheira  Aline  Dytz
solicitaram que se registre em ata a reiterada ausência de representação
dos Conselheiros de SAP nas reuniões do Conselho, inclusive nesta, embora
a  possibilidade  para  participação  via  skype  venha  sendo  oportunizada;
particularmente na reunião em curso. Na sequência passou-se ao processo
de ratificação dos resultados do processo de consulta curso a curso, a partir
da leitura pelo Presidente, do Relatório elaborado pelo Comitê Eleitoral: a)
Matemática  Aplicada:  chapa  única:  Coordenadora:  Cristiana  Andrade
Poffal;  Coordenadora  Adjunta:  Bárbara  Denicol  do  Amaral  Rodriguez;
resultado aprovado por unanimidade. b) Matemática Licenciatura: chapa
única: Coordenadora: Mauren Porciúncula Moreira da Silva;  Coordenador
Adjunto: Rodrigo Barbosa Soares; resultado aprovado por unanimidade. c)
Física  Bacharelado:  chapa  única:  Coordenadora:  Aline  Guerra  Dytz;
Coordenador  Adjunto:  Luis  Dias  Almeida,  resultado  aprovado  por
unanimidade.  d) Física  Licenciatura:  Chapa  única:  Coordenador:  Luiz
Fernando Mackedanz;  Coordenador Adjunto:  Everaldo Arashiro;  resultado
aprovado por unanimidade. e) Licenciatura em Ciências Exatas: Chapa
única: Coordenadora:  Karin  Ritter  Jelinek;  Coordenadora  Adjunta:
Rosângela  Menegotto  Costa;  resultado  aprovado  por  unanimidade.  Nada
mais havendo a tratar, às 11h:30min 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, Patrícia Ciciliano Beck Rodrigues, assistente em administração, que
secretariei a reunião.  

Patrícia Ciciliano Beck Rodrigues
Secretária Geral

Prof. Dr. Paul Gerhard Kinas
Diretor do IMEF
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