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Aos quinze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezesseis, às 9h, reuniu-se
extraordinariamente 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: Adriana Ladeira Pereira,
Adriano De Cezaro, Daiane Freitas, Fabíola Sperotto, João Thiago Amaral, Jurselen
Perez, Karin Jelinek, Matheus Lazo,Otávio Socolowski, Rafaele Araújo, Raquel
Nicolette, Rodrigo Barbosa Soares, Valmir Heckler, William Marques; o técnico
Leandro Saggiomo e o discente Vinícius Becker. Justificaram a ausência os
conselheiros Luiz Fernando Mackedanz e Viviane Mattos. O presidente iniciou a
leitura do ponto da pauta, pauta única: Homologação do Resultado Final do
Concurso Docente, Edital 33/2016, processo 23116.007557/2016-45. O presidente
passou a palavra para o presidente da banca do concurso, o conselheiro Rodrigo
Barbosa, o qual fez a leitura do relatório sucinto do Concurso e nominou os
candidatos aprovados em ordem de classificação: primeiro colocado: Igor Oliveira
Monteiro; segundo colocado: Adilson da Silva Nunes e terceiro colocado: Juliana
da Silva Ricardo Nunes. O conselheiro Adriano de Cezaro, membro da banca, relatou
que o candidato aprovado em primeiro lugar já possui doutorado e experiência na
área docente, pois é professor no IFRS. Ademais, destacou que os demais candidatos
estão em fase de conclusão de Doutorado, estando aptos em caso de surgimento de
nova vaga no Instituto. O professor Rodrigo Barbosa mencionou que achou proveitosa
a fase de leitura da prova escrita, pois os candidatos têm a oportunidade de comparar
o nível das respostas de todos os candidatos. O presidente do Conselho abriu espaço
para manifestações e sem mais manifestações, colocado o ponto em votação, o
resultado final do Concurso Docente, Edital 33/2016 foi aprovado por unanimidade.
Nada mais havendo a tratar, às 09h e 20min 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.
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