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ATA N.º5/2017

Aos seis dias do mês de abril do ano de dois mil e dezessete, às 9h e 20 min, 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: Os docentes Catia Maria dos
Santos Machado, Cristiana Andrade Poffal, Daiane Freitas, Daniel da Silva Silveira, Everaldo
Arashiro, Fabiola Sperotto, Fabrício Ferrari, João Thiago Amaral, Jorge Luiz Pimentel Junior,
Julian Suarez, Luverci Ferreira, Magno Pinto Collares, Valmir Heckler. Os técnicos Amanda
Duarte e Leandro Saggiomo. Justificaram a ausência os conselheiros Karin Jelinek, Otavio
Socolowski Jr., Raquel Nicolette, Cristian Giovanny Bernal, Mauren Porciúncula, Luiz
Fernando Mackedanz e Tales Popiolek. A presidente iniciou a reunião com a leitura da pauta:
Pauta Única: Definição das características para ocupação da vaga proveniente da
exoneração da docente Daniele Santos Azevedo- Matemática. A presidente informou aos
presentes que a unidade conta com duas vagas para docente na área da Matemática: uma
proveniente da exoneração da Docente Danielle Santos Azevedo e a outra proveniente da
vacância da docente Juliana Sartori Ziebell. A vaga proveniente da vacância da docente
Juliana Ziebell encontra-se atualmente ocupada por um professor substituto e conta com
Concurso finalizado para nomeação de docente Efetivo, Edital 33/2016 - Análise. Informou
ainda que o término do contrato do professor substituto nesta vaga é em 31.07.2017, portanto
o processo para professor efetivo, Edital 33/2016, está parado na PROGEP e aguardando o
término do contrato deste professor substituto para seguir os trâmites e possibilitar a
nomeação do 1º colocado, o candidato Igor Oliveira Monteiro. Com relação à vaga da docente
Danielle Santos Azevedo, informou que no mesmo edital do concurso de aprovação desta
docente, Edital 20/2014 - Análise e Álgebra, cinco candidatos foram aprovados, três
candidatos já foram nomeados, existem ainda dois candidatos aptos a serem nomeados (4º e
5º lugar) e o concurso encontra-se válido. Destacou que o 4º colocado,  Álvaro Kruger Ramos,
foi nomeado e enviou uma carta de desistência da vaga. Informou que após o prazo para
posse estar expirado, em 05/04/2017, o próximo candidato, Glauber Quadros, poderia ser
chamado, contudo, este enviou antes de sua nomeação a carta de desistência da vaga. Desta
forma, a vaga do Edital 20/2014 está liberada.  A presidente informou ainda que em reunião
realizada como o grupo da Matemática, o grupo propôs a nomeação do primeiro colocado no
Edital 33/2016 - Análise, Igor Oliveira Monteiro, na vaga da exoneração da docente Danielle
Azevedo, Edital 20/2014 - Análise e Álgebra, justificando o interesse e a necessidade da
Unidade no perfil do candidato e a nomeação do 2º colocado no Edital 33/2016 - Análise,
Adilson da Silva Nunes, tão logo o contrato do professor substituto tenha encerrado. A
presidente colocou em discussão essa sugestão aos presentes. O conselheiro Fabrício
perguntou se a aprovação da sugestão foi unânime no grupo da Matemática. A presidente
respondeu que sim e que todos assinaram a ata de presenças desta reunião. Sem mais
manifestações, a proposta do grupo da Matemática foi colocada em votação e foi aprovada
por unanimidade a sugestão de nomeação do primeiro colocado no Edital 33/2016 - Análise,
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Igor Oliveira Monteiro, na vaga da exoneração da docente Danielle Santos Azevedo e a
nomeação do 2º colocado no Edital 33/2016 - Análise, Adilson da Silva Nunes, na vaga
referente à vacância da docente Juliana Sartori Ziebell ao término do contrato do professor
substituto. Nada mais havendo a tratar, às 9h e 50 minutos 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.

Patrícia Ciciliano Beck Rodrigues

Secretária Geral

 

 

Prof. Dra. Adriana Elisa Ladeira Pereira

Diretora do IMEF
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