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Aos vinte e seis dias do mês de julho do ano de dois mil e dezoito, às 10h e 40min, reuniu-se
ordinariamente 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, Adriano de
Cezaro, Bárbara Rodriguez,Catia Maria dos Santos Machado, Daiane Freitas,Dinalva Sales,
Julian Suarez,Luverci Ferreira, Raquel Nicolette, Rodrigo Barbosa e os técnicosLeandro
Saggiomo e Fabricio Batista. Ainda, via vídeo conferência, as docentesRosangela Menegotto
e Tanise Novello. A presidente sugeriu aos presentes que fosse analisado apenas o ponto
com urgência da pauta, a aprovação de nova banca do concurso da área do Ensino de Física,
processo 23116.005413/2018-16, em razão do início da reunião ter atrasado devido à espera
pelo quorum mínimo dificultado pelo período de férias. A conselheira Dinalva Sales destacou
que o Edital de Seleção 02/2018- Aluno Especial - no Programa de Pós-Graduação em Física
(PPGFísica) também possui urgência, em razão das inscrições iniciarem amanhã. A sugestão
foi aceita por unanimidade. A presidente passou a leitura dos itens da pauta na ordem que
segue: Primeiro Ponto:Aprovação do Edital de Seleção 02/2018- Aluno Especial- no
Programa de Pós-Graduação em Física (PPGFísica). A presidente fez a leitura doparecer
101da Câmara de Pesquisae abriu espaço para manifestações. Sem mais manifestações, o
ponto foi colocado em votação eo Edital foi aprovado por unanimidade.Segundo Ponto:
Aprovação de nova banca do concurso da área do Ensino de Física, processo
23116.005413/2018-16. A presidente fez a leitura da solicitação do docente Valmir Heckler,
disse que após receber a solicitação de saída da presidência da banca, consultou os demais
membros da banca e solicitou indicação de novos nomes. Disse que a docente
RosêngelaMenegotto encaminhou a seguinte nominata: Rosângela Menegotto Costa-
Presidente; Leonardo Heidemann- Membro Externo; Berenice VahlVaniel- Membro; Márcio
André Rodrigues Martins- Suplente externo e Fernando Kokubun- Suplente. Abriu espaço
para manifestações, sem mais manifestações, a nova banca foi colocada em votação e
aprovada por unanimidade. Nada mais havendo a tratar, às 11ha 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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