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ATA N.º3/2015

Aos quatorze dias do mês de janeiro do ano de dois mil e quinze,
às quatorze horas, reuniu-se extraordinariamente o Conselho do Instituto
de Matemática, Estatística e Física - IMEF, na sala N01, sob a presidência do
Professor Paul Gerhard Kinas e dos seguintes membros: os docentes Adriana
Elisa  Ladeira  Pereira;  Adriano  de  Cezaro;  Cinthya  Maria  Schneider
Meneghetti;  Daiane  Silva  de  Freitas;  Fabrício  Ferrari;  Jurselem Carvalho
Perez;  Luiz  Fernando  Mackedanz;  Magno  Pinto  Collares;  Mario  Rocha
Retamoso;  Matheus  Jatkoske  Lazo;  Renato  Glauco  de  Souza  Rodrigues;
Rodrigo Barbosa Soares; Vanderlei Manica; o técnico Alessandro da Silva
Saadi  e  a discente Graciana Brum João.  Iniciada a reunião,  o  presidente
realizou a leitura da pauta e passou a palavra para o presidente da banca do
edital 20/2014, professor Adriano de Cezaro. Pauta Única: Homologação
dos  aprovados  do  concurso  de  Matemática,  Edital  Docente  20/2014,
Processo  n°  23116.005889/2014-23.  O  presidente  da  banca  Adriano
inicialmente informou que houveram vinte candidatos homologados, sendo
que apenas nove candidatos compareceram para realizar o concurso. Destes
nove,  cinco  foram  aprovados.  Um  único  candidato  entrou  com  recurso
solicitando  revisão  da  prova  escrita  conforme  processo  n°
23116.000112/2015-53.  A  solicitação  de  revisão  em  nenhum  momento
questionou a legalidade do concurso ou violação de algum procedimento. A
banca  decidiu  pelo  indeferimento  do  pedido  do  candidato  pelos  motivos
descritos  em  detalhes  na  Ata  n°3,  página  73  do  Processo  n°
23116.005889/2014-23. O presidente concluiu lendo a classificação final dos
candidatos aprovados e afirmando que todo o concurso seguiu o cronograma
estabelecido.  A  conselheira  Cinthya,  integrante  da  banca  examinadora,
informou que houve uma candidata que se atrasou cinco minutos para a
prova escrita e não pode realizar o concurso. O presidente da banca Adriano
ressaltou que todos os esforços para que o concurso exigisse titulação de
mestrado  propiciaram  um  número  razoável  de  concorrentes.  O  primeiro
colocado já é doutor e os demais aprovados já estão cursando, pelo menos, o
segundo  ano  de  algum  programa  de  doutorado,  tendo  todos  eles  já
qualificado. O presidente Kinas ressaltou ainda que, com a nomeação dos
aprovados,  o  IMEF  estará  se  encaminhando  para  formar  um  grupo
qualificado de professores de matemática cuja especialidade é a Álgebra.
Por  fim,  a  homologação  dos  aprovados  foi  posta  em  votação.  Sem
manifestações  contrárias,  os  membros  do  conselho  homologaram  por
unanimidade  os  aprovados  no  concurso.  Nada mais  havendo a  tratar,  às
quatorze horas e trinta minutos, o Presidente encerrou a reunião, da qual foi
lavrada  a  presente  ata,  que  vai  assinada  pelo  Diretor  do  Instituto  de
Matemática, Estatística e Física, Professor Doutor Paul Gerhard Kinas e por
mim,  Fernando  Carvalho  Magalhães,  assistente  em  administração,  que
secretariei a reunião.
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Fernando Carvalho Magalhães
Secretário

Prof. Dr. Paul Gerhard Kinas
Diretor do IMEF
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