
Ata da 377ª Reunião do Colegiado de Unidade do Instituto de Matemática e 
Estatística, realizada em caráter ordinário em 17 de julho de 2019. 
 
Pauta: 

1 - Aprovação da ata da reunião anterior; 
2 - Informes gerais; 
3 – Remoção de servidores; 
4 – Prova de Proficiência em Língua Portuguesa; 
5 – Relatório da Comissão de Avaliação do IME (professora Heloisa Bauzer); 
6 – Atualização de e-mails junto à direção; 
7 – Projetos para captação de recursos para o IME. 

 

Ao décimo sétimo dia do mês de julho de dois mil e dezenove, em reunião ordinária do 1 

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

Bautista Limaco Ferrel – Vice-diretor do IME-UFF, estiveram presentes os Professores 3 

Sérgio José Xavier de Mendonça, Maria João Lima Soares de Resende, Alejandro 4 

Kocsard, Eduardo Ferioli Gomes, Paulo Henrique Cabido Gusmão, Cristhabel Janeth 5 

Casanova Vasquez, Andréa Gomes Guimarães, Patrícia Lusié Velozo da Costa, Nivaldo 6 

Nunes de Medeiros Júnior e os Técnicos Administrativos em Educação Jefferson Pe-7 

ralva Machiqueira e Ana Nogueira Braga 1 – Aprovação da ata anterior – O Presidente 8 

solicitou que todos os presentes fizessem a leitura da ata da reunião anterior e que 9 

apontassem eventuais correções. Sendo assim, após pequenas correções a ata 376 foi 10 

aprovada por unanimidade. 2 - Informes gerais – O Presidente fez a leitura da ata ex-11 

traordinária, esclarecendo que a Direção foi orientada pela PROGEPE a lotar todos os 12 

servidores na UORG 631 IME, devido à possibilidade de extinção de várias UORGS. A 13 

Profª. Patrícia falou sobre a necessidade de acesso dos professores à secretaria de de-14 

partamentos no horário das 7h às 22h, sendo este acesso dificultado pela falta de funci-15 

onários. Falou também sobre a necessidade de revisão do uso das salas 306G e 308G, 16 

pois em alguns horários há falta de espaço para atividades do IME e pediu que seja 17 

respeitada a decisão do Colegiado no relativo à distribuição de salas de aulas, coisa 18 

que não aconteceu no primeiro semestre de 2019. Contudo, o Prof. Alejandro propôs 19 

que este assunto seja pauta da próxima reunião, com a presença dos alunos e também 20 

propôs uma revisão na distribuição de salas para o próximo semestre. Sendo assim, o 21 

Presidente propôs que um representante do Colegiado IME acompanhe essa distribui-22 

ção. 3 – Remoção de servidores – O Presidente falou sobre a necessidade de lotação 23 

imediata do servidor Mauro no NANTE e sobre a possibilidade de troca com uma servi-24 

dora da PROEX nos próximos meses e o Colegiado solicitou que a Coordenadora do 25 

NANTE seja convidada a falar, na próxima reunião, sobre a atual necessidade de servi-26 

dores no NANTE. 4 – Prova de Proficiência em Língua Portuguesa – O Presidente 27 

fez a leitura do processo aberto pela Direção do IME, a pedido do Professor Gabriel Ca-28 

salmiglia, que solicitou ao CEPEX providências quanto à dificuldade que os professores 29 

enfrentam para conseguirem o certificado CELPE-BRAS, visto que há poucas vagas 30 

para inscrição no exame de proficiência na língua portuguesa, sendo que, no IME, há 31 

seis professores em risco de exoneração após o estágio probatório por não consegui-32 

rem o certificado. O CEPEX decidiu fazer uma revisão na resolução que trata do assun-33 



to, mas não falou sobre prazo. Como a situação dos professores em estágio probatório 34 

é urgente, a Direção se prontificou a procurar o CEPEX para buscar soluções alternati-35 

vas e, se possível, até mesmo realizar prova elaborada pelo Instituto de Letras da UFF. 36 

5 – Relatório da Comissão de Avaliação do IME  - A Profª. Heloísa e Prof.ª Luz 37 

Amanda, membros da Comissão de Avaliação do IME apresentaram o relatório sobre o 38 

trabalho realizado nos últimos meses, relatando dificuldades para receber e compreen-39 

der os dados e também afirmaram que há poucos participantes na avaliação e que fa-40 

rão este trabalho com foco nos dados de alunos do IME. Além disso, solicitaram que o 41 

Colegiado acrescente à CAL um membro docente com conhecimento em EAD. 6 – 42 

Atualização de e-mails junto à direção – A secretária Fabiana foi convidada a falar e 43 

a mesma relatou que em reuniões passadas o STI informou sobre a possível desativa-44 

ção de e-mails vm, est e mat, recomendando assim a migração para outro e-mail como 45 

o id.uff, por exemplo, e solicitou que a informação sobre os emails atualizados seja re-46 

passada à Direção do IME. 7 - Projetos para captação de recursos para o IME – O 47 

Presidente falou sobre um projeto do Prof. Marco Aurélio do GET, com apoio do Minis-48 

tério da Cidadania e que necessita de aprovação do Colegiado. Foi decidido que o as-49 

sunto seria matéria para uma reunião extraordinária online. O Presidente falou ainda 50 

sobre proposta de outros projetos do Prof. Marco Aurélio que poderiam ajudar o IME no 51 

atual momento de crise, trazendo recursos para serem usados, por exemplo, na moder-52 

nização dos laboratórios de informática e falou sobre a adequação do sexto andar do 53 

bloco G para utilização da equipe de trabalho do projeto. Contudo, tal assunto será tra-54 

tado nas próximas reuniões do Colegiado. Falou ainda sobre uma proposta da Funda-55 

ção João Mangabeira de um curso de formação de Tecnólogo em Gestão Pública, utili-56 

zando a tecnologia EAD, assunto em que nosso Instituto tem proeminente conhecimen-57 

to e experiência. O curso teria alcance nacional para os membros da referida Fundação. 58 

O projeto seria, portanto, liderado pelo IME, que articularia a escolha de grandes nomes 59 

da UFF na área de gestão pública. Não havendo mais assunto a tratar, foi encerrada a 60 

reunião, cuja ata vai datada e assinada por mim, Fabiana Silva de Freitas Coelho, Se-61 

cretária, juntamente com o Sr. Presidente, Professor Juan Bautista Límaco Ferrel. 62 

Professor Juan Bautista Límaco Ferrel 
Vice-Diretor do Instituto de 

Matemática e Estatística 

Fabiana Silva de Freitas Coelho 

Secretária 


