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ATA N.º 03/2014 - Extraordinária
Aos vinte e um dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e quatorze, às
nove  horas,  reuniu-se  extraordinariamente  o  Conselho  do  Instituto  de
Matemática,  Estatística  e  Física  -  IMEF,  no  miniauditório  da  Escola  de
Engenharia, sob presidência do Professor Luiz Fernando Mackedanz, com a
presença  dos  seguintes  membros:  os  docentes:  Adriana  Elisa  Ladeira
Pereira, André Meneghetti, Claudio Masumi Maekawa, Eliane Cappelletto,
Fabricio  Ferrari,  Jurselem  Carvalho  Perez,  Leandro  Sebben  Bellicanta,
Magno Pinto Collares, Mario Rocha Retamoso, Rosângela Menegotto Costa e
Wiliam  Correa  Marques;  os  docentes  convidados:  Adriano  De  Cezaro,
Cinthya  Maria  Schneider  Meneghetti  e  Karin  Ritter  Jelinek;  o  técnico:
Alessandro da Silva Saadi. Justificada ausência: dos docentes: Celiane Costa
Machado;  Débora  Laurino,  Eneilson  Campos  Fontes,  Fabiana  De  Cezaro,
Matheus  Jatkoske  Lazo,  Paul  Gerhard  Kinas  e  Renato  Glauco  de  Souza
Rodrigues; do técnico: Leandro da Silva Saggiomo; dos discentes: Débora
Lima e Ricardo Lauxen. Ausentes: o discente: Leonardo Albernaz Ferreira.
Iniciada a reunião, o Presidente colocou em discussão a pauta, conforme
segue:  Homologação  das  atividades  e  resultado  do  Concurso  Público:
Editaln.º  35/2013  –  Processo  nº  23116.006862/2013-77  –  Física  –
CampusSão Lourenço do Sul - PRONACAMPO. O Presidente leu o relatório
sucinto do concurso, disponibilizando a vista do processo aos membros do
Conselho, dando ciência das atividades e resultado do concurso, que teve
uma candidata aprovada.  O Professor Mackedanz relatou que o perfil  da
candidata aprovada está de acordo com a expectativa para o trabalho no
curso de Licenciatura em Educação do Campo, o que deve ser importante
para o bom trabalho na implantação e desenvolvimento do curso em São
Lourenço  do  Sul.  Colocado  em  votação,  o  Conselho  aprovou  por
unanimidade as atividades e resultado do Concurso Público. Homologação
das atividades e resultado do Concurso Público: Edital nº 36/2013 - Processo
nº 23116.008136/2013-99 – Física – CampusSanto Antônio da Patrulha. O
Presidente  leu  o  relatório  sucinto  do  concurso,  disponibilizando  vista  do
processo  aos  membros  do  Conselho,  dando  ciência  das  atividades  e
resultado do concurso, que não teve aprovados. Colocado em apreciação, os
conselheiros levantaram a situação desta vaga, questionamento respondido
pelo presidente de que será aberto novo concurso para a mesma, assim que
o processo atual  for  encerrado.  Colocado em votação,  a homologação foi
aprovada  por  unanimidade.  Homologação  de  decisão  ad  referendum:
homologação  da  inscriçãodo  candidato  Júlio  César  Sagás  e  alteração  no
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cronograma de atividades do concurso público Edital nº 36/2013 Processo
nº23116.008137/2013-33 – Física. O Presidente deu ciência aos membros do
Conselho, informando que a inscrição do candidato foi realizada de forma
tempestiva, já que a mesma chegou no dia seguinte à reunião do Conselho
que  homologou  as  inscrições,  em  função  da  greve  dos  funcionários  dos
Correios.  Posto em votação os Conselheiros aprovaram por unanimidade.
Homologação  das  atividades  e  resultado  do  Concurso  Público:  Editalnº
36/2013-  Processo nº 23116.008137/2013-33 –  Física.  O Presidente leu o
relatório  sucinto  do  concurso,  disponibilizando  a  vista  do  processo  aos
membros  do  Conselho,  dando  ciência  das  atividades  e  resultado  do
concurso, que não teve aprovados. O Professor Magno relatou que a greve
dos Correios pode ter atrapalhado nas inscrições e homologações, e que a
realização  do  concurso  em um período  curto  pode  ter  motivado  a  baixa
procura.  Colocado  em  votação,  o  Conselho  homologou  os  atos  por
unanimidade.  Abertura  de  concurso  público  para  professor  assistente  na
área da Matemática. O Presidente realizou a leitura da carta elaborada pelos
professores Adriano De Cezaro, Cinthya Maria Meneghetti e Mário Rocha
Retamoso  que  solicita  ao  Conselho  de  Ensino,  Pesquisa,  Extensão  e
Administração  (COEPEA)  a  permissão  ao  IMEF para  realizar  o  concurso
público para preenchimento da vaga na área de Matemática. Citou que a ata
da reunião do grupo da Matemática onde o mesmo define a área prioritária
e aponta a falta de Doutores em Matemática ou Matemática Aplicada que
não tenham posição. Após analise dos membros do Conselho foi aprovado
por unanimidade a abertura do concurso e o encaminhamento para análise
do COEPEA. Nada mais havendo a tratar, às nove horas e quarenta minutos,
o Presidente encerrou a reunião, da qual foi lavrada a presente ata, que vai
assinada pelo Vice-Diretor do Instituto de Matemática, Estatística e Física,
Professor  Doutor  Luiz  Fernando  Mackedanz  e,  por  mim,  Gilmar  Freitas
Silva, que secretariei a reunião.

Gilmar Freitas Silva
Secretário

Prof. Dr. Luiz Fernando Mackedanz
Vice-Diretor do Instituto de Matemática, Estatística e Física
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