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ATA N.º14/2014
Aos vinte e quatro dias do mês de outubro 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; Cinthya Meneguetti; Cristina Poffal;
Evamberto Goes; Fabrício Ferrari; João Rodrigo Leão; Jurselen Perez; Karin Jelinek;
Luiz Fernando Mackedanz; Magno Collares; Magno Collares; Matheus Lazo; Renato
Glauco; Vanderlei Manica; William Marques, o técnico Leandro Saggiomo e a discente
Daniele Gonçalves Mesquita. Justificou a ausência o técnico Alessandro Saadi. Iniciada
a reunião, o presidente iniciou a leitura dos pontos da pauta do dia, bem como dos
documentos disponíveis colocando-os em discussão na ordem que segue: Primeiro
ponto: Aprovação de Abertura de Concurso Público para 1 (uma) vaga de Docente
para o curso de Ensino de Física e 1 (uma) vaga para o curso Ensino de Matemática,
ambas no campus Santo Antônio da Patrulha. Concurso Docente para Ensino de
Matemática: Iniciando o ponto pela abertura do concurso para o curso de Matemática,
o presidente passou a voz para Prof. Karin Jelineck, coordenadora adjunta do curso de
Licenciatura em Ciências Exatas do campus SAP, bem como presidente da banca do
referido concurso. A professora realizou a leitura da minuta do concurso, bem como
efetuou observações a título de esclarecimento. O presidente colocou a aprovação do
concurso  em votação  e  sem manifestações  contrarias,  a  abertura  foi  aprovada  por
unanimidade. Concurso Docente para Ensino de Física: Seguindo para a apreciação
do concurso de Física, o presidente passou a voz para Prof. Luiz Fernando Mackedanz,
representante do curso de Física. O professor realizou a leitura da minuta do concurso,
bem  como  efetuou  algumas  observações  a  título  de  esclarecimento.  Colocada  a
aprovação do concurso em votação, sem manifestações contrarias, foi aprovada por
unanimidade. Segundo ponto: Aprovação do pedido de remoção da Prof.Drª. Juliana
Sartori  Ziebell  para o Campus de Santo Antônio da Patrulha, observando a decisão
obtida em reunião do grupo da Matemática de que a remoção estará condicionada à
contratação imediata de outro professor para preencher sua vaga no IMEF- Rio Grande.
Após leitura do pedido e manifestações diversas dos membros do conselho, o pedido
foi baixado em diligências a fim de aguardar definições pendentes e necessárias para a
apreciação  do  pedido.  Nada  mais  havendo  a  tratar,  às  12h:  10min,  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.

Patrícia Ciciliano Beck Rodrigues
Secretária Geral
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Prof. Dr. Paul Gerhard Kinas
Diretor do IMEF
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