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No 29º dia do mês de outubro de 2008, às 15:00 horas, reuniu-se, extraordinariamente, o Conselho do
Instituto de Matemática, Estatística e Física, na sala 02 do Pavilhão M, para tratar da seguinte ordem do
dia: 1. Homologação do Concurso para a MATÉRIA: Análise e Álgebra três (03) vagas para Rio
Grande; 2. Assuntos Gerais. Presentes os membros docentes: Marcos Cardoso Rodriguez (Diretor do
Instituto de Matemática, Estatística e Física), Aline Guerra Dytz, Cristiano Brenner Mariotto, Denise
Maria Varella Martinez, Elaine Corrêa Pereira, João Rodrigo Souza Leão, Leandro Sebben Bellicanta,
Mario Rocha Retamoso e Sebastião Cícero Pinheiro Gomes. Ausentes os membros docentes: Celiane
Machado (Licença Médica) e Luiz Augusto Andreolli (férias). Presentes os técnicos-administrativos:
Claudenir Caetano de Barros, Jane Mirapalhete, Núbia Margareth. Iniciando a reunião o diretor
esclareceu que, segundo o memorando circular n° 20/08-PROGRAD, o número de vagas para a área da
Matemática, em Rio Grande, é de quatro (04) vagas. O Presidente informou que existem dois candidatos
aprovados no último concurso, a saber, o Sr. Cícero Nachtigall e o Sr. Rafael Machado Casali. Em
contato telefônico e por e-mail com o candidato Cícero este o informou não ter o interesse em assumir a
vaga, inclusive já postou pelo correio carta de desistência da vaga. Em contato com o candidato Rafael
este mostrou interesse em assumir a vaga e inclusive enviou carta de pretensão em assumir a referida
vaga, carta anexa a esta ata. Assim o edital será aprovado para três (03) vagas, já que uma será preenchida
pelo Sr. Rafael Machado Casali. A seguir apresentou para aprovação do conselho a banca/conteúdo
programático bem como as tabelas de pontuação das provas de títulos e defesa de trabalho para concurso
público na área Ciências Exatas e da Terra, matéria Análise e Álgebra, classe Adjunto/DE, requisitos:
doutorado em matemática ou engenharias ou áreas afins, com graduação em matemática ou engenharias
ou áreas afins. A banca examinadora será constituída pelos Professores: Mário Rocha Retamoso
(Presidente), Cátia Maria S. Machado (Membro), Cristiana Andrade Poffal (Membro) e Tales Luis
Popiolek (Suplente). O Programa das provas, a bibliografia, a tabela de pontuação de títulos e a tabela de
pontuação da proposta de trabalho estão no anexo a esta ata. Colocado em votação a proposta de Edital
foi aprovada por unanimidade.Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, lavrada a presente ata
que, após lida e aprovada, vai assinada pela secretária da reunião, Jane Mirapalhete Rodrigues e pelo
Diretor do Instituto de Matemática, Estatística e Física, Prof. Marcos Cardoso Rodriguez.
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