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Ata n.º 10/2019

Aos vinte e sete dias do mês de agosto de dois mil e dezenove, às 13h30min, os
membros do Conselho do Instituto de Matemática, Estatística e Física - IMEF
reuniram-se, em caráter extraordinário no mini-auditório do IMEF (sala J16) sob a
presidência da Professora Adriana Elisa Ladeira Pereira e com a presença dos
seguintes membros: os docentes Jorge Luiz Pimentel Junior, Rodrigo Barbosa Soares,
Cristiana Andrade Poffal, João Thiago de Santana Amaral, Daniel da Silva Silveira,
Daiane Freitas, Matheus Jatkoske Lazo, Águeda Maria Turatti, Cátia Maria Machado,
Wiliam Correa Marques, Juliano Cesar Marangoni. Grasiela Martini, Fabíola Aiub
Sperotto, Julian Moises Sejje Suarez, Denise Maria Varella Martinez, Eneilson Fontes,
Pedro Ricardo del Santoro, Otávio Socolowski Junior, Magno Pinto Collares, Rafael
Granada, Fabricio Pereira Batista e Vitor das Neves Avelaneda. O conselheiro Charles
Guidotti participou através de webconferência. A conselhera Edite Taufer justificou a
sua ausência. A presidente solicitou aos conselheiros a inclusão no primeiro ponto da
pauta a aprovação da indicação dos estudantes da Física na substituição do
representante estudantil Matheus Laércio pelo estudante Vitor Avelaneda, tendo em
vista que o estudante Matheus Laércio solicitou sair da representação estudantil deste
Conselho. Os conselheiros aprovaram a solicitação da presidente. Assim a presidente
iniciou na pauta conforme a ordem que segue. Primeiro Ponto:  Indicação da
professora Denise Maria Varella Martinez como representante da área da Matemática,
substituindo o Prof. Luverci Ferreira e indicação do estudante Vitor das Neves
Avelaneda como representante estudantil, substituindo o estudante Matheus Laércio,
que solicitaram o desligamento do Conselho do IMEF: A presidente fez a leitura do
e-mail encaminhado pelo Professor Luverci Ferreira com a solicitação para a sua
retirada como representante da área da Matemática no Conselho do IMEF e informou
que consultou o grupo da Matemática sobre os interessados em assumir tal
representação. A professora Denise Martinez se mostrou interessada e os colegas da
área da Matemática concordaram com a sua indicação. Informou que a consulta sobre
a indicação da professora Denise foi realizada por e-mail e a grande maioria dos
colegas da área da Matemática se manifestou favorável com a indicação. Além disso,
a presidente informou também sobre a solicitação do estudante Matheus Laércio em
se desligar como representante estudantil no Conselho, com a indicação do estudante
Vitor Avelaneda para substituí-lo. Colocou o assunto em discussão e passou para a
votação. As indicações foram aprovadas por unanimidade. Segundo Ponto: 
Homologação das inscrições e aprovação do cronograma das atividades específicas
do concurso público referente ao Edital n° 8/2019, Processo nº 23116.002653/2019-40
- IMEF na área de Probabilidade e Estatística: A presidente consultou os conselheiros
sobre a necessidade de realizar a leitura das inscrições homologadas para o
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concurso, tendo em vista que a PROGEP homologa todas as inscrições mediante a
efetivação do pagamento da taxa de inscrição. Além disso, como todos os
conselheiros receberam o documento com as inscrições homologadas pela PROGEP,
todos concordaram que não haveria a necessidade da leitura. Sendo assim, a
presidente passou para a homologação das inscrições, sendo aprovadas as inscrições
dos 16 candidatos por unanimidade como segue: GISELLE XAVIER PERAZZO,
JEFERSON DIAS GONÇALVES, MICHEL KEPES RODRIGUES, ANA CAROLINA
RIBEIRO DE OLIVEIRA, VANESSA DE OLIVEIRA GIL, GUSTAVO MARTINEZ
SOUZA, FERNANDO CARVALHO MAGALHÃES, ROBERTA MANICA BERTO,
ADRIELE GIARETTA BIASE, MOIZÉS DA SILVA MELO, BRUNO LOUREIRO
LADEIRA, VANDERLEI JÚLIO DEBASTIANI, CARLOS EDUARDO DA SILVA
FONTOURA, KATHERINE ELIZABETH COAGUILA ZAVALETA, FABIANA
GONÇALVES BARBOSA, JOÃO HENRIQUE GONÇALVES MAZZEU, onde as
inscrições dos candidatos ANA CAROLINA RIBEIRO DE OLIVEIRA, CARLOS
EDUARDO DA SILVA FONTOURA e FABIANA GONÇALVES BARBOSA foram
homologadas na reserva de vagas para  negros/pardos. A seguir a presidente fez a
leitura do cronograma das atividades específicas do concurso proposto pela banca.
Após leitura do ponto, este foi colocado em discussão. A conselheira Denise Martinez
questionou sobre a observação da classificação de dez candidatos para a prova
didática. Sugeriu acrescentar o artigo e a deliberação. A conselheira Daiane Freitas
observou que no dia 11 de outubro, às 14h00min, estava escrito no cronograma
proposto pela banca do concurso, a previsão para realização da prova didática dos
candidatos 13o a 16o e sugeriu o readequamento do sorteio da prova didática para os 10
candidatos, tendo em vista a deliberação que rege as normas do concurso.

A conselheira Cristiana Poffal sugeriu acrescentar ao cronograma, a data dos exames
de títulos. Sendo assim, a presidente perguntou se haveria mais alguma colocação,
não havendo, colocou em votação o cronograma das atividades do concurso com as
alterações sugeridas pelos conselheiros e este foi aprovado por unanimidade, com as
seguintes alterações: Sorteio do ponto da prova didática: no Laboratório de Estatística
Ambiental – no dia 09/10/2019 às 9h30min para os candidatos 01 até 03 (Turma 1) e
14h para os candidatos 04 até 07 (Turma 2), no Mini auditório do IMEF – no dia
10/10/2019 às 8h30min para os candidatos 08 até 09 (Turma 3); No dia 11/10/2019 às
14h – Realização do Exame de Títulos; Acrescentar na observação: “Somente serão
classificados, em ordem decrescente de notas, para a prova didática, os 10 (dez)
primeiros candidatos com nota igual ou superior a 7 (sete) bem como todos os
candidatos empatados até a décima posição serão classificados para a prova didática”
o texto “conforme o Artigo 17 da Deliberação N° 77 de 2015”. Nada mais havendo a
tratar, às 14h a presidente encerrou a reunião, da qual foi lavrada a presente ata, que
vai assinada pela Diretora em do Instituto de Matemática, Estatística e Física,
Professora Doutora Adriana Elisa Ladeira Pereira e por mim, Doutor Fabricio Pereira
Batista, Assistente em Administração, que secretariei a reunião.

 

Dr. Fabricio Pereira Batista

Secretário do IMEF
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Prof.ª Dr.ª Adriana Elisa Ladeira Pereira

Diretora do IMEF
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