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ATA No 08 
No 30º dia do mês de abril de 2010, às 14:00 horas, reuniu-se, 
extraordinariamente, o Conselho do Instituto de Matemática, Estatística e 
Física, no anfiteatro da Escola de Engenharia, do Campus Carreiros, sob a 
presidência do Prof. Marcos Cardoso Rodriguez (Presidente – Vice-Diretor do 
Instituto de Matemática, Estatística e Física), com a presença dos seguintes 
membros: Cláudio Masumi Maekawa, Cristiano Brenner Mariotto, Darci Luiz 
Savicki, Débora Pereira Laurino, Elaine Correa Pereira, Evamberto Garcia de 
Góes, João Rodrigo Souza Leão, Leandro Sebben Bellicanta, Leandro da Silva 
Saggiomo, Luiz Augusto Andreolli de Moraes, Maria Vanderci Amaral Barbosa, 
Mario Rocha Retamoso, Núbia Margareth Cantarelli de Sá, Paul Gerhard Kinas e 
Tales Luiz Popiolek. Justificada a ausência dos professores: Denise Maria 
Varella Martinez (licença saúde) e Sebastião Cícero Pinheiro Gomes (afastado 
para resolver problemas particulares). Como convidado os professores: Matheus 
Jatkoske Lazo e Bárbara Denicol do Amaral. Ao iniciar a reunião, o Presidente 
colocou em discussão a ordem do dia, conforme segue: Ponto de Pauta: 
Homologação das Inscrições para o Concurso Público: Item 1) Para provimento 
de uma (01) vaga; Origem das vagas: REUNI para o Campus Santo Antônio da 
Patrulha; Área do conhecimento: Ciências Exatas e da Terra; Matéria: Análise 
e Estatística; Classe: Adjunto; Regime de trabalho: 40h-DE: O presidente 
informou que a banca examinadora julgou válida as duas (02) inscrições: Marco 
Antônio Rígola Romeu e Marcelo Alexandre Bruno. Apresentou ainda a relação de 
pontos para as provas escrita e didática e o cronograma de atividades do 
concurso (o concurso começa dia 11 de maio e está previsto por terminar dia 
17 de maio) que corresponde ao Anexo I desta Ata. Colocado em votação foram 
homologadas as inscrições dos candidatos, bem como aprovados os pontos e o 
cronograma de atividades, por unanimidade. Item 2) Para provimento de uma 
(01) vaga; Origem das vagas: REUNI; Área do conhecimento: Ciências Exatas e 
da Terra; Matéria: Probabilidade e Estatística; Classe: Adjunto; Regime de 
trabalho: 40h-DE: Dando seguimento a reunião o presidente passou a palavra 
para o presidente da banca,  prof. Paul Gherard Kinas ,  que informou que a 
banca examinadora julgou válida as seguintes dez (10) inscrições: Viviane 
Leite Dias de Mattos, Juliano César Marangoni, Débora Copstein Cuchiara, 
Roberta Manica Berto, Marina da Silva Machado, Marcelo Alexandre Bruno, 
Birajara Soares Machado, Anderson Augusto Ferreira, Melissa Pisaroglo de 
Carvalho e Blanca Rosa Marquera Sosa. Apresentou ainda a relação de pontos 
para as provas escrita e didática e o cronograma de atividades do concurso (o 
concurso começa dia 10 de maio e está previsto por terminar dia 18 de maio) 
que corresponde ao Anexo II desta Ata. Colocado em votação foram homologadas 
as inscrições dos candidatos, bem como aprovados os pontos e o cronograma de 
atividades, por unanimidade. Item 3) Para provimento de três (03) vagas; 
Origem das vagas: REUNI; Área do conhecimento: Ciências Exatas e da Terra; 
Matéria: Análise e Álgebra; Classe: Adjunto; Regime de trabalho: 40h-DE: 
seguindo a reunião o presidente passou a palavra para a presidente da banca, 
profa. Bárbara Denicol do Amaral ,  que informou que a banca examinadora 
julgou válida as seguintes dezessete (17) inscrições: Rodrigo Barbosa Soares, 
Eneilson Campos Fontes, Margareth Martins Sanchez, Priscila Azevedo da 
Silveira, Fábio Dadam, Alexandre Sacco De Athayde, André Meneghetti, João 
Fransisco Prolo Filho, Juliana Sartori Ziebell, Edite Taufer, Fábio Souto De 
Azevedo, Luciana Rossato Piovesan, Cléia da Costa Neto, Daiane Cristina 
Zanatta, Marcus Vinícius Teixeira Borba, Márcia Adriana de Oliveira Cerezer, 
e Karla Beatriz Vivian Silveira. Apresentou ainda a relação de pontos para as 
provas escrita e didática e o cronograma de atividades do concurso (o 
concurso começa dia 10 de maio e está previsto por terminar dia 18 de maio) 
que corresponde ao Anexo III desta Ata. Colocado em votação foram homologadas 



as inscrições dos candidatos, bem como aprovados os pontos e o cronograma de 
atividades, por unanimidade. Item 4) Para provimento de uma (01) vaga; Origem 
das vagas: REUNI; Área do conhecimento: Ciências Exatas e da Terra; Matéria: 
Análise e Análise Numérica; Classe: Adjunto; Regime de trabalho: 40h-DE: 
Dando seguimento a reunião  o presidente passou a palavra para o presidente 
da banca examinadora, prof. Tales Luiz Popiolek ,  que informou que a banca 
examinadora julgou válida as seguintes três (03) inscrições: Wilian Correa 
Marques, Anderson Augusto Ferreira e Paul Krause. Apresentou ainda a relação 
de pontos para as provas escrita e didática e o cronograma de atividades do 
concurso (o concurso começa dia 10 de maio e está previsto por terminar dia 
13 de maio) que corresponde ao Anexo IV desta Ata. Colocado em votação foram 
homologadas as inscrições dos candidatos, bem como aprovados os pontos e o 
cronograma de atividades, por unanimidade. Item Item 5) Para provimento de 
uma (01) vaga; Origem das vagas: REUNI; Área do conhecimento: Ciências Exatas 
e da Terra; Matéria: Física Geral - Teórica; Área de concentração: 
Astrofísica, Relatividade Geral, Cosmologia, Física Nuclear, Ensino de 
Física; Classe: Adjunto; Regime de trabalho: 40h-DE: dando continuidade a 
reunião o presidente passou a palavra para o presidente da banca, prof. 
Cláudio Masumi ,  que informou que a banca examinadora julgou válida as 
seguintes dez (10) inscrições: Fabrício Ferrari, Fabio Sperotto Bemfica, João 
Thiago de S. Amaral, Vinicius De Abreu Oliveira, Daniela Borges Pavani, 
Tibério Borges Vale, Ângelo Fausti Neto, Weiliang Qian, Alex dos Santos 
Miranda e Alexandre Magno Silva Santos. Apresentou ainda a relação de pontos 
para as provas escrita e didática e o cronograma de atividades do concurso (o 
concurso começa dia 12 de maio e está previsto por terminar dia 17 de maio) 
que corresponde ao Anexo V desta Ata. Colocado em votação foram homologadas 
as inscrições dos candidatos, bem como aprovados os pontos e o cronograma de 
atividades, por unanimidade. Item 6) Para provimento de uma (01) vaga; Origem 
das vagas: REUNI- Para atuar no campus Santo Antônio da Patrulha; Área do 
conhecimento: Ciências Exatas e da Terra; Matéria: Física Geral; Área de 
concentração: Relatividade Geral, Caos Quântico, Física Matemática; Classe: 
Adjunto; Regime de trabalho 40h-DE:  Dando seguimento a reunião o presidente 
informou que a banca examinadora julgou válida as seguintes sete (07) 
inscrições: Gian Machado de Castro, Pedro Ricardo del Santoro, Sérgio Costa 
Ulhoa, Antonio Carlos Amaro de Faria, Alex dos Santos Miranda, Sandro Marcio 
Rodrigues Micheletti e Gilberto Nascimento Santos Filho. Apresentou ainda a 
relação de pontos para as provas escrita e didática e o cronograma de 
atividades do concurso (o concurso começa dia 10 de maio no Campus de Santo 
Antônio da Patrulha e está previsto por terminar dia 14 de maio) que 
corresponde ao Anexo VI desta Ata. Colocado em votação foram homologadas as 
inscrições dos candidatos, bem como aprovados os pontos e o cronograma de 
atividades, por unanimidade.  Item7) Para provimento de duas (02) vaga; 
Origem das vagas: REUNI; Área do conhecimento: Ciências Exatas e da Terra; 
Matéria: Física Geral e Experimental; Área de concentração: Física 
Experimental; Classe: Adjunto; Regime de trabalho: 40h-DE: Dando seguimento a 
reunião o presidente passou a palavra para o presidente da banca examinadora, 
prof. Cristiano Brenner Mariotto,  que informou que a banca examinadora 
julgou válida as seguintes treze (13) inscrições: Agenor Hentz da Silva 
Junior, Allan Seeber, André Asevedo Nepomuceno, Magno Pinto Collares,  Marco 
Aurélio Silveira Boff, Enver Fernandez Chillcce, Kelly Daiane Sossmeir, 
Leopoldo Rota de Oliveira, Giovani Cheviche Pesenti, Daniela Menegon Trichês, 
Sérgio Michielon de Souza, Renê Chagas da Silva e Gustavo Luiz Callegari. 
Apresentou ainda a relação de pontos para as provas escrita e didática e o 
cronograma de atividades do concurso (o concurso começa dia 06 de maio e está 
previsto por terminar dia 12 de maio) que corresponde ao Anexo VII desta Ata.  
Colocado em votação foram homologadas as inscrições dos candidatos, bem como 
aprovados os pontos e o cronograma de atividades, por unanimidade. Item 8) 
Para provimento de uma (01) vaga; Origem das vagas: aposentadoriado professor 
Carlos Sidnei dos Santos Scott Hood. Área do conhecimento: Ciências Exatas e 
da Terra; Matéria: Análise e Álgebra; Classe: Assistente; Regime de trabalho: 
40h-DE: Dando seguimento a reunião presidente passou a palavra para a 
presidente da banca examinadora, profa Elaine Corrêa, que informou que a banca 
examinadora julgou válida as seguintes duas (02) inscrições: Edite Taufer e 



Rodrigo Barbosa Soares. Apresentou ainda a relação de pontos para as provas 
escrita e didática e o cronograma de atividades do concurso (o concurso 
começa dia 13 de maio e está previsto por terminar dia 14 de maio) que 
corresponde ao Anexo VIII desta Ata. Colocado em votação foram homologadas as 
inscrições dos candidatos, bem como aprovados os pontos e o cronograma de 
atividades, por unanimidade. Item 9) Homologação dos Atos e Resultados do 
Concurso Público, Edital N°004/2010 Contratação temporária de 18 de fevereiro 
de 2010 –Matéria: Física Geral I – 01 vaga; - Regime de Trabalho: 40h; para 
atuar no Campus Santo Antônio da Patrulha. O presidente apresentou para 
homologação do Conselho os Atos e Resultados do Concurso Público para 
provimento de uma (01) vaga, 40h, na Matéria Física Geral, conforme Edital 
004/2010, publicado no DOU n° 61, seção 3, página 114, do dia trinta e um de 
março do ano de dois mil e dez, que teve Banca Examinadora nomeada pela 
Portaria PROGRAD nº360/2010, do dia dois de março ano de dois mil e dez, 
constituída pelos Professores Dr. André Ricardo Rocha da Silva (Presidente), 
Dr. Cristiano Brenner Mariotto (titular), Dr. Marcos Cardoso Rodriguez 
(titular). Com a palavra, o professor Marcos relatou como transcorreram os 
trabalhos de realização do concurso. Compareceu o candidato cuja homologação 
foi efetivada, conforme atas anexas ao processo 00699/2010-96. Após a 
realização da contagem dos escores brutos de cada prova e a multiplicação 
pelos respectivos pesos foi atribuída à nota 6,14 ao candidato Ismael 
Fortuna. Sendo assim, o candidato foi considerado aprovado. A indicação da 
Banca Examinadora foi colocada em votação, sendo 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, Maria 
Vanderci Amaral Barbosa e pelo Vice-Diretor do Instituto de Matemática, 
Estatística e Física, Prof. Marcos Cardoso Rodriguez.  
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