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Ata n.º 9/2021

Aos dezessete dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e um, às 13h e 30 min foi
realizada por web conferência a reunião extraordinária  do Conselho do Instituto de
Matemática, Estatística e Física – IMEF, através do link:
https://conferenciaweb.rnp.br/events/reuniao-extraordinaria-do-conselho-do-imef-16-06-2021,
com participação dos seguintes membros: Adriana Elisa Ladeira Pereira, Celiane Costa
Machado, Cristiana Andrade Poffal, Darci Luiz Savicki, Denise Vieira de Sena, Débora
Spenassato, Everaldo Arashiro, Edite Taufer, Eneilson Fontes, Fabíola Sperotto, Juan Salvador,
Julian Moises Sejje Suarez, Juliano Marangoni, Jurselem Carvalho Perez, Leandro da Silva
Saggiomo, Luciele Rodrigues Nunes, Luiz Fernando Mackedanz, Otavio Socolowski Junior,
Rafaele Rodrigues de Araujo, Patrícia Ciciliano Beck Rodrigues, Rafael Pinto Granada. A
presidente solicitou a inversão da ordem dos pontos da pauta em razão da solicitação do
conselheiro Leandro Saggiomo, que teria outra reunião na sequência, o que foi aprovado por
todos. A presidente fez a leitura dos pontos da pauta da reunião na ordem que segue: Ponto
Um: Aprovação do cronograma do processo eleitoral para as coordenações de curso. A
presidente relatou para quais coordenações foram necessárias novas eleições e as razões de
cada uma delas. Lembrou que a comissão eleitoral foi definida e aprovada na última reunião
ordinária do Conselho. Fez a leitura da primeira página, contendo o resumo dos Editais: Edital
01/2021, referente à coordenação do curso de Licenciatura em Ciências EAD e do Edital
02/2021, referente à coordenação dos Cursos de Pós-Graduação: Mestrado Nacional
Profissional em Ensino de Física - MNPEF, Mestrado em Física - PPGFÍS e Mestrado
Profissional em Ensino de Ciências Exatas – PPGECE. Perguntou se haveria necessidade de
fazer a leitura das normas os conselheiros responderam que não. A presidente abriu espaço
para manifestações. Sem manifestações, a presidente destacou a necessidade de alterar no
cronograma de ambos os Editais, a data de aprovação do calendário e normas para eleição
para o dia 17/06/2021, pois contou como data o dia 16.06.2021. Em votação, os Editais,
cronograma e normas foram aprovados por unanimidade com a sugestão de alteração de
data.  Ponto Dois: Homologar o resultado do concurso para professor substituto em Análise
Numérica, Edital nº 20 de 2021, processo: 23116.000641/2021-03. A Presidente fez uma breve
retrospectiva do andamento do processo, fazendo a leitura de alguns documentos, perguntou
se haveria necessidade de leitura dos documentos na íntegra, os conselheiros responderam
que não seria necessário, pois todos receberam o processo previamente por e-mail. A
presidente fez a leitura do resultado final da seleção, que teve como aprovada a candidata
Stephanie Loi Brião. A presidente abriu espaço para manifestações. Sem manifestações, em
votação, os atos e resultado final da seleção foram aprovados por unanimidade. Nada mais
havendo a tratar, a reunião foi encerrada às 14h, 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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