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Ata n.º 18/2018

Aos onze dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezoito, às 9h30min, reuniu-se
extraordinariamente o Conselho do Instituto de Matemática, Estatística e Física - IMEF, no
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, Aline
Guerra Dytz, Barbara Denicol do Amaral Rodriguez, Catia Maria dos Santos Machado, Daniel
da Silva Silveira, Daiane Freitas, Eneilson Fontes, Everaldo Arashiro, Fabricio Ferrari, Jorge
Luiz Pimentel Jr., Julian Suarez, Luverci Ferreira, Magno Pinto Colares,  Matheus Lazo,
Otavio Socolowski Junior, Raquel Nicolette, Rodrigo Barbosa Soares, e o técnico Rafael
Granada e via web conferência, a conselheira Karin Ritter Jelinek. Os conselheiros Wiliam
Marques, Grasiela Martini e Rosângela Menegotto Costa justificaram a ausência na reunião. A
presidente passou a leitura dos itens da pauta na ordem que segue: Ponto único:
Aprovação de resultado final do concurso processo nº23116005415/2018-13- concurso
área Matemática. A presidente convidou a conselheira Bárbara Denicol do Amaral Rodriguez,
presidente da banca do referido concurso, a fazer a leitura do relatório sucinto anexado ao
processo. Após a leitura do relatório a conselheira colocou que não houveram intercorrências
no processo. Complementarmente colocou algumas questões quanto a deliberação que rege
este tipo de procedimento como o número de aprovados que foi superior ao número
estabelecido pela Deliberação e que isso poderia ser ampliado otimizando os gastos e tempos
envolvidos para execução de um concurso. Também colocou que a Deliberação restringe a
dez o número de candidatos que podem realizar a prova didática, mas que havia mais
candidatos aprovados e que seria muito importante para este processo seletivo acompanhar
suas provas didáticas também. Por fim, colocou que pela Deliberação a prova de títulos tem
caráter definitivo devido ao seu peso quando comparado ao peso determinado para as provas
escrita e didática, critério que poderia ser reanalisado também. Sem manifestações, colocado
em votação, o resultado final do concurso foi aprovado por unanimidade. Nada mais havendo
a tratar, às 10h05min 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, Amanda Duarte Pimentel, Assistente em
Administração, que secretariei a reunião.

 

Amanda Duarte Pimentel

Secretária Geral
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Prof.ª Dr.ª Adriana Elisa Ladeira Pereira

Diretora do IMEF
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