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ATA N.º 12
Aos dezessete dias do mês de setembro do ano de dois mil e quatorze, às
onze horas, reuniu-se extraordinariamente o Conselho do Instituto de
Matemática, Estatística e Física - IMEF, no miniauditório da Escola de
Engenharia, sob a presidência do Professor Paul Gerhard Kinas, com a
presença dos seguintes membros: os docentes Adriana Ladeira Pereira;
Celiane Costa Machado; Evamberto Goes; Fabrício Ferrari; Luiz Fernando
Mackedanz; Magno Collares; Mário Rocha Retamoso; Matheus Lazo; Renato
Glauco, o técnico Leandro Saggiomo e o discente Henrique Trombini.
Justiﬁcaram a ausência os docentes Alessandro Saadi e Jurselen Perez.
Iniciada a reunião, o Presidente colocou em discussão o ponto da pauta
conforme segue: Pauta única: Aprovação dos termos e da banca do
Concurso em Física Geral/ Física Experimental. Iniciada e reunião, o
Presidente disponibilizou os documentos para exame dos conselheiros e leu
os termos contidos nos documentos referentes à abertura do concurso: itens
do formulário de abertura e programa para Prova Escrita e Didática. Os
membros discutiram questões variadas sobre a pontuação de títulos e
inclusão ou não de bibliograﬁa. Foi acordado entre os membros a não
inclusão de bibliograﬁa. Por ﬁm, foi aprovada por unanimidade a abertura
do concurso nos termos expostos pela banca, à exceção do prazo para
inscrições, o qual passou de 15 (quinze) dias úteis para 20 (vinte) dias úteis.
Nada mais havendo a tratar, às 11h: 45min, 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 o
qual simultaneamente secretariou a reunião.
Patrícia Ciciliano Beck Rodrigues
Secretária
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