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Aos dezoito dias do mês de junho do ano de dois mil e dezoito, às 13h e 30min, reuniu-se
extraordinariamente 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: Aline Guerra Dytz, Catia Maria dos
Santos Machado, Cristiana Andrade Poffal, Daiane Freitas, Daniel da Silva Silveira, Dinalva
Sales, Eneilson Fontes, Everaldo Arashiro, Grasiela Martini, João Thiago Amaral, Jorge Luiz
Pimentel Junior, Julian Suarez, Luiz Fernando Mackedanz, Magno Pinto Collares, Raquel
Nicolette, o técnico Leandro Saggiomo e via web conferência, a docente Karin Ritter Jelinek.
Presente também como convidada a docente Kamila Lockmann. Justificaram a ausência os
docentes Otavio Socolowski Junior e Rosângela Menegotto Costa. A presidente iniciou a
reunião, informou que a reunião se fez necessária em razão da necessidade de homologação
dos atos e resultado do Concurso para vaga docente de SAP e fez a leitura da pauta do dia.
Pauta Única: Homologação dos atos e resultado final do concurso de concurso Área Ensino
de Matemática, Edital Docente 06/2018- Processo nº 23116.001222/2018-85. A diretora pediu
permissão aos presentes para a participação da docente Kamila Lockmann em virtude ter sido
a presidente da banca avaliadora do referido certame. Os conselheiros aprovaram a
participação da docente. A presidente  passou a palavra para a docente para que a mesma
fizesse suas considerações acerca do andamento do concurso. A docente Kamila Lockmann
fez a leitura do relatório sucinto constante no processo e teceu breves considerações sobre o
andamento do concurso, disse que tudo transcorreu de forma tranqüila e que foi uma ótima
experiência e oportunidade, tanto pelo trabalho desenvolvido quanto pelo contato com os
colegas do Instituto. A presidente abriu espaço para manifestações, a conselheira Aline Dytz
perguntou se não deveria constar no relatório sucinto a nota final dos candidatos após
recurso. A docente Kamila Lockmann, presidente da banca, disse que se o conselho
entendesse necessário poderia alterar, mas entendeu não haver necessidade tendo em vista
que as notas foram mantidas, deixando registrada no relatório apenas a nota alterada,
referente à análise do currículo da candidata Marlúbia Correa de Paula, que passou de 7,87
para 7,97. Disse que as demais notas seguiram registradas na avaliação final do certame. Os
conselheiros não se manifestaram solicitando a alteração observada pela conselheira Aline
Dytz, razão pela qual o relatório neste ponto permanece igual. A presidente se manifestou
dizendo que entende que as notas da prova didática de todos os candidatos deveriam constar
no relatório sucinto, não apenas dos candidatos aprovados como constou. A docente Kamila
Lockmann concordou com a sugestão, bem como os demais conselheiros. A presidente da
banca comprometeu-se em retificar esse ponto e entregar para a técnica responsável por
auxiliar no certame, Patrícia Ciciliano Beck Rodrigues, a fim de que o relatório seja incluído no
processo para prosseguimento. Sem mais manifestações, a presidente colocou o ponto em
votação e os atos e o resultado final do Concurso Docente de Edital 06/2018 foi aprovado por
unanimidade, restando como aprovados os seguintes candidatos: Lucas Nunes Ogliari em
primeiro lugar; Tiago Dziekaniak Figueiredo em segundo lugar e Liliane Silva de
Antiqueira em terceiro lugar. Nada mais havendo a tratar, às 14h 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.
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