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ATA N.º#@num_ano_doc@#

Aos vinte e dois dias do mês de junho do ano de dois mil e dezessete, às 10h, reuniu-se
ordinariamente o Conselho do Instituto de Matemática, Estatística e Física - IMEF, no
mini-auditório da Escola de Engenharia, sob a presidência da Professora Adriana Elisa
Ladeira Pereira e com a presença dos seguintes membros: Os docentes Adriano de Cezaro,
Bárbara Denicol do Amaral Rodriguez, Catia Maria dos Santos Machado, Daiane Freitas,
Daniel da Silva Silveira, Fabiola Sperotto, João Thiago Amaral, Jorge Luiz Pimentel Junior,
Luverci Ferreira, Matheus Lazo, Mauren Moreira da Silva, Otavio Socolowski Junior, Raquel
Nicolette, Wiliam Marques; o técnico Leandro Saggiomo e o discente Geferson Lucatelli.
Justificaram a ausência os conselheiros Jurselem Perez, Julian Sejje e Karin Jelinek. A
presidente iniciou a reunião com a leitura da pauta: Pauta Única: Homologação dos atos e
resultado final do Concurso para Professor Substituto, matemática, Edital Nº 25/2017. A
presidente lembrou aos presentes sobre a necessidade de homologar os atos do concurso
para dar andamento ao processo e passou a palavra à conselheira Fabíola Sperroto,
presidente da banca do concurso. A conselheira relatou resumidamente o andamento do
processo, e fez a leitura do relatório sucinto anexo ao processo 23116.003094/2017-23.
Informou que após o final do processo de seleção restaram 3 (três) candidatos aprovados: em
primeiro lugar Suvânia Acosta de Oliveira Pureza (processo 23116.004818/2017-56); em
segundo lugar Ticiane Schivittez Elacoste (processo 23116.004826/2017-01) e em terceiro
lugar Feliz Afonso de Afonso (processo 23116.004832/2017-50), estando a candidata Suvânia
Acosta de Oliveira Pureza habilitada a assumir a vaga referente ao concurso. A presidente
relembrou aos presentes que o concurso foi aberto em razão do afastamento do docente
André Meneguetti. A presidente colocou o ponto em discussão e sem manifestações, os atos
e o resultado final do Concurso para Professor Substituto, Edital 25/2017- Processo
23116.003094/2017-23 foi homologado por unanimidade. Nada mais havendo a tratar, às 10h
e 30 minutos a presidente encerrou a reunião, da qual foi lavrada a presente ata, que vai
assinada pela Diretora do Instituto de Matemática, Estatística e Física, Professora Doutora
Adriana Elisa Ladeira Pereira e por mim, Patrícia Ciciliano Beck Rodrigues, assistente em
administração, que secretariei a reunião.

 

Patrícia Ciciliano Beck Rodrigues

Secretária Geral

 

Consulta de autenticidade em www.furg.br - chave: 9995.9775.E9ED.0F4B 1/2



 

Prof. Dra. Adriana Elisa Ladeira Pereira

Diretora do IMEF
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