
 
 
 

 
Ata da 375ª Reunião do Colegiado de Unidade do Instituto de Matemática e 
Estatística, realizada em caráter ordinário em 26 de junho de 2019. 
 
 

Pauta:  

 

1 - Informes Gerais: Biblioteca, Projeto Acadêmico, abertura e fechamento dos prédios, 
novos membros discentes do Colegiado, ata anterior e outros; 

2 - Homologação do resultado da consulta eleitoral para escolha de Coordenador e Vice-
Coordenador da Estatística - GGV        

3 - Designação da Comissão de Avaliação para Progressão ou Promoção de Professor 
Associado; 

4 - Propostas para distribuição de servidores entre as UORGs do IME; 

5 – Calendário de reuniões ordinárias do Colegiado IME; 

6 - Análise de recurso de aluno do curso de Estatística; 

7 - Prestação de contas do curso de extensão “Econometria aplicada usando GRETL”; 

8 - Remoção de servidores do NANTE; 

9 - Proposta de criação da Comissão de Gênero. 

Ao vigésimo sexto dia do mês de junho de dois mil e dezenove, em reunião ordinária do 1 

Colegiado do Instituto de Matemática e Estatística, sob a presidência do Professor Sér-2 

gio Mendonça – Diretor do IME-UFF, estiveram presentes os Professores Juan Límaco, 3 

Gabriel Calsamiglia Mendlewicz, Maria João Lima Soares de Resende, Alejandro 4 

Kocsard, Javier Ribón Herguedas, Eduardo Ferioli Gomes, Paulo Henrique Cabido 5 

Gusmão, Andrea Gomes Guimarães, Jéssica Quintanilha Kubrusly, Patrícia Lusié Velo-6 

zo da Costa, Andres Koropecki, Aldo Amilcar Bazan Pacaricona, os discentes Luiz Feli-7 

pe Barra Gomes, Denis Lubian Bello, Carlos Vieira Júnior e os Técnicos Administrativos 8 

Jefferson Peralva Machiqueira, José Carlos Cláudio M. da Costa e Ana Nogueira Braga.  9 

1 – Informes Gerais: Biblioteca, projeto acadêmico, abertura e fechamento dos 10 

prédios, novos membros discentes do Colegiado, ata anterior e outros - O Presi-11 

dente Prof. Sergio Mendonça informou que ocorreu uma reunião com a SDC e a direção 12 

da Fac. De Economia e da Fac. De Administração e que o Diretor da Economia se mos-13 

trou favorável à proposta de o acervo da Economia mudar para a BCG e o acervo do 14 

IME ir para o espaço hoje ocupado no bloco F. O Diretor da Economia prometeu levar a 15 

proposta para a próxima reunião do Colegiado destes. O Presidente informou também 16 

que após a mudança pode haver a instalação de ares condicionados para a climatiza-17 

ção do acervo do IME no térreo do bloco F. O Presidente pediu aos Profs. Javier e Ga-18 

briel que apresentassem um breve relato sobre o projeto acadêmico. O Prof. Javier in-19 

formou que foram feitas algumas reuniões com coordenações e departamentos e sinte-20 

tizou alguns tópicos reiterados nas conversas como: falta de funcionários e técnicos es-21 

pecialistas para darem apoio às coordenações, falta de equipamentos, falta de informa-22 

tização dos processos e falta de atualização e alimentação dos sites IME. O Prof. Javier 23 

também falou sobre a possível criação de uma pós-graduação em Estatística e que esta 24 

demanda necessitaria de mais docentes e infra-estrutura, como espaço para biblioteca, 25 



sala de conferências. A Prof.ª Patrícia sugeriu a criação de um 3º laboratório para suprir 26 

as necessidades de todos os cursos do IME. Prof. Andrés solicitou informações sobre a 27 

sala de monitoria do GGM que antes era uma sala de convivência. O Presidente opina 28 

que salas de monitoria devem ser usadas de modo compartilhado por todos os depar-29 

tamentos.  A Profª. Patrícia relata que existem problemas com salas maiores e sugere a 30 

compra de pranchetas para usar no auditório quando houvesse necessidade. O Presi-31 

dente informou sobre a abertura e fechamento de prédios e que momentaneamente o 32 

IME conta com o apoio dos administradores Claudio Saraiva e Paulo Fernando median-33 

te acordo feito com a direção para a manutenção das atividades. Os novos membros 34 

representantes discentes foram apresentados após homologação da chapa vencedora, 35 

estando presentes os alunos Luiz Felipe Barra Gomes, Denis Lubian Bello, Carlos Viei-36 

ra Júnior. O Presidente informou sobre o credenciamento de novos membros do corpo 37 

docente para o curso de Pós-Graduação Lato - sensu- Especialização no Ensino em 38 

Matemática, a saber: Carla do Nascimento Lopes, Cecília de Souza Hernandez, Hamil-39 

ton Farias Leckar, Humberto Bortolossi, José Roberto Linhares de Matos, Lhaylla dos 40 

Santos Crissaff, Monica Souto, Pedro do Nascimento Nóbrega, Regina Célia Moreth 41 

Bragança e Solimá Pimentel. O Técnico Jefferson informou sobre a queima de um dos 42 

switches do prédio em decorrência dos problemas com ar-condicionado. 2 - Homolo-43 

gação do resultado da consulta eleitoral para escolha de Coordenador e Vice-44 

Coordenador da Estatística - GGV - Devido a urgência para homologação do resulta-45 

do da eleição para coordenadores do GGV, o Presidente sugere que, após a homologa-46 

ção da chapa eleita, fosse realizada uma reunião online com aprovação inicial por email 47 

e posterior assinatura dos membros do Colegiado. 3 - Designação da Comissão de 48 

Avaliação para Progressão ou Promoção de Professor Associado – O Presidente 49 

relatou a necessidade de uma nova composição da Comissão de avaliação para Pro-50 

gressão ou Promoção de Professor associado e solicitou sugestões para a nova com-51 

posição, sendo já aprovada o nome da Profª. Renata Del Vecchio e faltando 02 nomes 52 

de Professores titulares para a composição da banca. O Colegiado sugeriu uma orde-53 

nação de nomes para que sejam convidados em seqüência, sendo votada com absten-54 

ção dos técnicos e alunos a seguinte ordem: Profª. Isabel Lugão, Prof. Detang Zhou, 55 

Prof. Sebastião Firmo (Saponga) e Prof. Francisco Fontenele. 4 – Propostas para dis-56 

tribuição de servidores entre as UORGs do IME – O Presidente falou sobre a aloca-57 

ção racional e o ajuste dos servidores em UORGs do IME e apresentou 02 alternativas: 58 

Alocar os servidores em 02 uorgs ou alocar todos em 01 uorg. A Profª Patrícia suscita 59 

um possível problema futuro relativo ao acesso ao SEI e sobre a lotação estarem atre-60 

ladas ao espaço físico. O Prof. Gabriel afirma ser favorável ao ajuste em apenas uma 61 

UORG por facilitar a comunicação entre os setores e a possibilidade de técnicos auxilia-62 

rem departamentos diferentes da lotação física em épocas de grandes demandas. O 63 

Colegiado aprova a lotação e ajuste dos técnicos em 03 UORGs com a seguinte estru-64 

tura: 631- Direção, 632 - Coordenações e 642 - Secretaria Geral dos Departamentos, 65 

sendo aprovado este ajuste por unanimidade. 5 - Calendário de reuniões ordinárias 66 

do Colegiado IME – O Colegiado organizou o calendário do segundo semestre man-67 

tendo as reuniões no horário de 14h30min, preferencialmente à 3º quarta-feira de cada 68 

mês, ficando aprovadas as seguintes datas: 17/07 - 21/08 - 18/09 - 16/10 - 13/11 - 18/12. 69 

6 - Análise de recurso de aluno do curso de Estatística - O aluno Denis fez um bre-70 

ve relato sobre a situação sócio - econômica do aluno Bernardo José Moura Fonseca e 71 

solicita a quebra de regra de renovação de Estágio conferido no art.8º da resolução 72 

GGV nº 01/2018. A Profª Patrícia ressalta que o histórico do aluno é recorrente em re-73 

provações e que o colegiado departamental não reconhece o problema de saúde da 74 

mãe como argumento para a quebra de regra. O Presidente pondera que apesar das 75 



reprovações o CR do aluno é razoável. O aluno Luiz Felipe afirmou que o processo fi-76 

cou 04 meses na coordenação de Estatística e não haveria tempo de uma reavaliação 77 

pelo departamento. O Presidente propõe que todos os casos posteriores a esta reunião 78 

sejam encaminhados antecipadamente ao setor de serviço social da PROAES. O técni-79 

co Jefferson considera que houve erro processual pela intempestividade da resposta do 80 

GGV ao processo. O Colegiado aprova o recurso de quebra da regra de renovação de 81 

Estágio conferido no art.8º da resolução GGV nº 01/2018, pelo vício processual e com-82 

plementam que a partir desta ata todos os processos de recursos análogos a do aluno 83 

Bernardo passarão antecipadamente pelo setor de serviço social e assistência técnica 84 

da PROAES antes de o recurso passar pelo colegiado do Instituto. 7 - Prestação de con-85 
tas do curso de extensão “Econometria aplicada usando GRETL” - A Prof.ª Patrícia infor-86 
mou sobre a prestação de contas do referido projeto de extensão e que após uma busca no 87 
DCF e na FEC conseguiu ter acesso ao extrato do projeto e o valor reembolsado e após a con-88 
ferência do processo o colegiado departamental aprovou a prestação de contas. Logo após sua 89 
exposição o Colegiado do IME aprovou por unanimidade a prestação de contas do projeto de 90 

extensão. 8 - Remoção de servidores do NANTE - O Presidente esclareceu que foi pessoal-91 

mente à CPTA solicitar a devolução dos processos de remoção dos servidores Silas da Silva, 92 
Mauro de Almeida e Diego Fonseca e informou que a Diretora da CPTA se prontificou a partici-93 

par de alguma reunião do colegiado para esclarecimentos, caso fosse convidada. 9 - Proposta 94 

de criação da Comissão de Gênero - A Prof.ª Maria João fez um breve resumo sobre relatos 95 
da comunidade acadêmica feminina da UFF e propõe a criação de um código de conduta para 96 
a unidade acerca de situações expostas. A Profº Maria João explica que deve ser criada uma 97 
comissão para a criação do código e o colegiado aprova a composição da comissão com 3 do-98 
centes (sendo duas mulheres e 01 homem), 02 alunos  e 01 técnico. A Profª Maria João reitera 99 
que enviou email para os docentes e solicitou auxilio aos técnicos e alunos para passar o 100 
mesmo informe para seus pares e nem todos responderam. Após a indicação de alguns a fim 101 
de convidá-los à composição da banca, o Colegiado aprovou por unanimidade a formação da 102 

banca com 07 membros. Não havendo mais assunto a tratar, foi encerrada a reunião, cuja 103 

ata vai datada e assinada por mim, Tatiane Siqueira, Secretária, juntamente com o Sr. 104 

Presidente, Prof. Sérgio Mendonça. 105 

Prof. Sérgio José Xavier de Mendonça 
Diretor do Instituto de Matemática e 

Estatística 

Tatiane Siqueira 

Secretária 


