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Aos quatorze dias do mês de novembro do ano de dois mil e quatorze, às
treze horas e trinta minutos, reuniu-se extraordinariamente o Conselho do
Instituto  de  Matemática,  Estatística  e  Física  -  IMEF,  na sala  N05,  sob a
presidência do Professor Paul Gerhard Kinas, com a presença dos seguintes
membros: os docentes Adriana Ladeira Pereira; Aline Guerra Dytz; André
Meneguetti;  Celiane  Costa  Machado;  Cinthya  Meneghetti;  Cristiano
Mariotto;  Jorge  Luiz  Pimentel;  Magno  Collares;  Mario  Rocha  Retamoso;
Matheus Lazo; Renato Glauco e o técnico Leandro Saggiomo. Justificaram a
ausência  a  professora  Débora  Laurino  e  o  professor  Luiz  Fernando
Mackedanz. Iniciada a reunião, o presidente realizou a leitura da pauta e
passou a palavra para o presidente da banca do edital 21/2014, professor
Renato Glauco. Pauta Única: Homologação das inscrições do concurso de
Física,  Edital  Docente 21/2014 e elaboração de cronograma.  O professor
Renato  Glauco  relata  que  realizou  reunião  com  o  membro  da  banca,
professor Magno Pinto Colares a fim de elaborar o cronograma do concurso
e  o  apresentou  aos  membros  presentes.  Também  informou  sobre  a
adequação das inscrições dos candidatos  no certame,  restando aptos,  de
acordo  com o  disposto  no  Edital  Docente  21/2014,  os  candidatos:  Artur
Vicente  Pfeifer  Coelho  (processo: 23116.008110/2014-21)  e  Águeda
Maria Turatti (processo 23116.007981/2014-28). Por fim, comunicou aos
membros sobre a alteração de um dos membros da banca, o professor Jorge
Luiz Pimentel, o qual solicitou a saída da banca examinadora em virtude de
sua esposa ter se inscrito no certame. A titularidade passou, assim, para a
professora Rosângela Menegotto Costa. Sem manifestações contrárias, os
membros do conselho homologaram por unanimidade a alteração de um dos
membros  da  banca  examinadora,  os  candidatos  inscritos,  bem  como  o
cronograma proposto.  Nada  mais  havendo  a  tratar,  às  14h  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, Patrícia Ciciliano Beck Rodrigues, assistente
em administração, que secretariei a reunião.

Patrícia Ciciliano Beck Rodrigues
Secretária Geral
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Prof. Dr. Paul Gerhard Kinas
Diretor do IMEF
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