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ATA N.º5/2014
Aos onze dias do mês de abril do ano de dois mil e quatorze, às quatorze
horas e vinte minutos, reuniu-se extraordinariamente o Conselho do
Instituto de Matemática, Estatística e Física - IMEF, no miniauditório da
Escola de Engenharia, sob a presidência do Professor Paul Gerhard Kinas,
com a presença dos seguintes membros: Adriana Elisa Ladeira Pereira,
André Meneghetti, Celiane Costa Machado,  Otávio Socolowski Jr., Fabrício
Ferrari, Jurselem Carvalho Perez, Leandro Sebben Bellicanta, Evamberto
Garcia de Goes, Magno Pinto Collares, Mario Rocha Retamoso, Matheus
Jatkoske Lazo, Renato Glauco de Souza Rodrigues, Viviane Mattos e Wiliam
Correa Marques. Iniciada a reunião, o Presidente colocou em discussão os
pontos da pauta conforme segue: Primeiro ponto: Concurso Público para
Docente (Edital 09/2014, Processo nº 23116.001786/2014-94) Área do
conhecimento: Física.  O Presidente apresentou a lista nominal dos
candidatos homologados pela banca do concurso. São eles: Águeda Maria
Turatti (23116.002675/2014-03); Alexander Lunkes dos Santos
(23116.002679/2014-83); Carla Eliete Iochims dos Santos
(23116.002710/2014-86); Diego Grossi Gratieri (23116.002786/2014-10);
Márcio Gabriel dos Santos (23116.002826/2014-15); Silvio Buchner
(23116.002831/2014-28); Marla Heckler (23116.002847/2014-31); Pedro
Castro Menezes Xavier de Mello e Silva (23116.002903/2014-37). A seguir o
presidente apresentou o cronograma de atividades que segue em anexo  a
esta ata com início do concurso em 12 de maio de 2014. Posto em votação,
os conselheiros aprovaram por unanimidade a lista de nomes dos inscritos
bem como o cronograma de atividades. Segundo ponto: Concurso Público
para Docente (Edital 09/2014, Processo nº 23116.001787/2014-39)Área do
conhecimento: Matemática. O Presidente apresentou a lista nominal dos
candidatos homologados pela banca do concurso. São eles: Rene Carlos
Cardoso Baltazar Júnior (23116.002390/2014-64); Vanda Leci Bueno
Gautério (23116.002622/2014-84); Diego Marcon Farias
(23116.002832/2014-72). A seguir o presidente apresentou o cronograma de
atividades que segue em anexo a esta ata com início do concurso em 13 de
maio de 2014. Posto em votação, os conselheiros aprovaram por
unanimidade a lista de nomes dos inscritos bem como o cronograma de
atividades. Terceiro ponto: Aprovação da indicação ad referendum dos
nomes de Coordenadores e Coordenadores Adjuntos para os cursos de Física
Licenciatura, Física Bacharelado, Licenciatura em Ciências Exatas (SAP). O
Presidente informou aos membros do Conselho sobre o teor do memorando
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74/2014 do IMEF enviado a PROGRAD, com os nomes dos professores
escolhidos para coordenador de curso e coordenador adjunto em eleição
realizada no âmbito da Unidade, conforme previsto em seu regimento
interno. A saber: curso de Física Licenciatura, coordenadora Alyne Gurra
Dytz e coordenador adjunto João Rodrigo Leão; curso de Física Bacharelado,
coordenador Cristiano Brenner Mariotto e coordenador adjunto Evamberto
Garcia de Góes; Licenciaturaa em Ciências Exatas (SAP), coordenador
Fernando Kokubun e coordenadora adjunta Karin Ritter Jelinek. Posto em
votação, todos os coordenadores e coordenadores adjuntos nominalmente
listados acima foram aprovados por unanimidade. Quarto ponto: Aprovação
da indicação ad referendum dos nomes de Coordenador e Coordenador
Adjunto do curso de Mestrado Profissional em Matemática (PROFMAT). O
Presidente informou aos membros do Conselho sobre o teor do memorando
75/2014 do IMEF enviado a PROPESP, com os nomes dos professores
escolhidos para coordenador de curso e coordenador adjunto em eleição
realizada no âmbito da Unidade, conforme previsto em seu regimento
interno. Para o Curso de Mestrado Profissional em Matemática (PROFMAT):
coordenadora Cinthya Maria Schneider Meneghetti e coordenadora adjunto
Leandro Sebben Bellicanta. Posto em votação, a coordenadora e o
coordenador adjunto foram aprovados por unanimidade. Quinto ponto:
Aprovação de Projetos de Ensino. O Presidente leu o relatório elaborado
pelas relatoras da Câmara de Ensino, professoras Fabíola Aiub Sperotto e
Cristiana Andrade Poffal, referente ao projeto Computação Gráfica com
Auxílio da Geometria Analítica e Álgebra Linear de autoria do professor
Mário Rocha Retomoso que recomendou pela sua aprovação. Os membros
do Conselho após examinarem a proposta, seguiram o voto da Câmara de
Ensino aprovando o projeto por unanimidade. Na sequência o presidente fez
informes sobre o estado atual da greve dos Técnicos Administrativos em
Educação descrevendo as dificuldades em manter o funcionamento das
atividades administrativas e acadêmicas na Unidade. A pedido do
presidente, o Professor Fabrício Ferrari, membro do CONSUN, relatou sobre
a decisão tomada por aquele conselho referente as indicações de nomes
sugeridos pelo comando local de greve na comissão de estudos do regime de
trabalho de 30 horas. Nada mais havendo a tratar, às quinze horas e horas e
vinte 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 que
simultaneamente secretariou a reunião.

Prof. Dr. Paul Gerhard Kinas
Diretor do Instituto de Matemática, Estatística e Física
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