
Ata da 378ª Reunião do Colegiado de Unidade do Instituto de Matemática e 
Estatística, realizada em caráter extraordinário em 08 de agosto de 2019. 
 
Pauta: 
 
                  1 - Projeto do Prof. Marco Aurélio (GET) - "Modelagem do índice de 
desempenho para atletas de base do futebol"; 
 
                  2 - Distribuição de salas do IME para o 2º Semestre/2019. 

Ao oitavo dia do mês de agosto de dois mil e dezenove, em reunião extraordinária do Cole-1 

giado do Instituto de Matemática e Estatística, sob a presidência do Professor Sérgio  – Di-2 

retor do IME-UFF, estiveram presentes os Professores Gabriel Calsamiglia Mendlewicz, 3 

Alejandro Kocsard, Javier Ribón Herguedas, Eduardo Ferioli Gomes, Matias Luis Del Hoyo, 4 

Jessica Quintanilha Kubrusly e os alunos Denis Lubian Bello, Iury Quintes dos Santos, 5 

Gheisa Roberta Telles Esteves. 1 – Projeto do Prof. Marco Aurélio (GET) - " Modelagem 6 

do índice de desempenho para atletas de base do futebol" – O Presidente solicitou que 7 

O Prof. Marco Aurélio Sanfins fizesse uma breve exposição sobre o projeto. O Prof. Marco 8 

Aurélio falou sobre o Núcleo de Estudos Empresariais e Sociais - NEES, vinculado à PRO-9 

EX e que, através deste, conseguiu já realizar alguns convênios e parcerias com o Vasco 10 

da Gama e, no futuro, possivelmente com o Flamengo. Com isto já conseguiu realizar al-11 

gumas coletas estatísticas. O PROF. Marco Aurélio disse que o projeto está aberto a suges-12 

tões e registros de interesses em participações. O Prof. Matias questionou sobre a possibi-13 

lidade de o IME perder um pouco a autonomia por conta do autofinanciamento. O Prof. 14 

Sérgio observa que as melhores universidades do mundo lidam muito bem com esta ques-15 

tão, pois, além de ter pesquisa de ponta, possuem diversas iniciativas em inovação em 16 

parcerias com empresas.  Além disso, aponta que, diante da crise atual, seria interessante 17 

obtermos recursos de projetos. Que a UFF já regulamentou o assunto de projetos auto-18 

financiáveis, não havendo, portanto, nenhuma irregularidade em aprovarmos o referido pro-19 

jeto, caso seja o entendimento do Colegiado.  Prof. Alejandro solicitou que fosse apresen-20 

tado em outro momento um projeto mais estruturado com relatório do departamento sobre 21 

o escopo. Prof. Eduardo informou que o Departamento de Estatística avaliou o projeto a 22 

fundo, mas que, na escrita do relatório, seguiu o modelo simplificado padrão. Quanto ao 23 

tema aventado em reunião anterior de haver uma reforma no sexto andar do bloco G com 24 

recursos dos projetos do Prof. Marco Aurélio, o Prof. Sérgio observou que a ideia não seria 25 

apenas para servir a um único projeto, mas que criaríamos uma estrutura de apoio a proje-26 

tos autofinanciáveis inovadores, ao exemplo de outras grandes universidades. O Prof. Mar-27 

co Aurélio informou que, havendo esta possibilidade, ele já possuiria os recursos para esta 28 

instalação. Contudo, o Prof. Marco Aurélio não solicitou espaço físico em relação ao atual 29 

projeto. O aluno Denis perguntou sobre bolsas para alunos do IME e o Prof. Marco Aurélio 30 

informou que o projeto está inteiramente aberto para a participação de docentes e alunos, 31 

mas que ainda não pode quantificar bolsas. Após arguições, o Colegiado aprovou o projeto 32 

por unanimidade. 2 - Distribuição de salas do IME para o 2º Semestre/2019 – O Presi-33 

dente passou a palavra ao técnico Mauro para apresentação do modelo de arrumação da 34 

grade de salas de aula para o semestre 2019.2. Explicou que horários específicos como de 35 

09:00 – 11:00 possuem grandes demandas e que precisa da disponibilidade de salas em 36 

outras unidades e que o IME cede salas apenas aos cursos de Turismo e Educação. Prof. 37 

Mitchael, que participou como ouvinte, pediu a palavra e pediu que as Coordenações tam-38 



bém recebam a planilha da grade horária. O Prof. Alejandro cita uma proposta na ata 371 39 

em que o técnico Welington faria um levantamento dos projetores existentes no IME para 40 

uma possível instalação nas salas de aula. O Técnico Welington, após ser convidado para 41 

comparecer à reunião, informou que nenhum departamento enviou o levantamento dos 42 

equipamentos disponíveis. Acrescentou que o colegiado tinha aprovado um pedido oficial 43 

por email aos chefes de departamento, ratificando que já havia sido acordado, em reunião 44 

anterior, solicitar a estes um levantamento de possíveis projetores que poderiam ser dispo-45 

nibilizados para as salas do Instituto. Prof. Gabriel questiona a situação de cessão de em-46 

préstimo para turmas externas principalmente em horários conflituosos. Mauro informa que 47 

a prioridade é distribuição para os cursos do IME. Prof. Alejandro questiona a situação da 48 

sala 306 do bloco G que ainda não foi transformada em sala de estudo, embora fosse ma-49 

téria aprovada anteriormente. O aluno Denis sugeriu que a sala 306 continue como sala de 50 

aula e a sala 303 continue como sala de estudo. Prof. Eduardo corroborou com o Prof. Ale-51 

jandro sobre o questionamento da sala 306 do bloco G por não ter sido cumprida uma deci-52 

são do Colegiado referente a esta sala. O Prof. Gabriel sugere que fosse buscada uma al-53 

ternativa de alteração na distribuição das salas, de modo a viabilizar que a decisão do co-54 

legiado sobre a 306 G seja cumprida. Prof. Eduardo sugere que a sala de convivência seja 55 

realocada para a sala 303 e que a sala de estudos passe a ser a sala 308, por ela não ter 56 

sido muito usada pela comunidade como espaço de convivência. Prof
a
. Jéssica corrobora 57 

com a proposta do Prof. Eduardo. Os professores Javier e Alejandro criticaram fortemente 58 

a possibilidade de o Colegiado rever sua própria decisão. O Prof. Javier concordou com a 59 

sugestão de análise da logística de distribuição das salas. O Presidente observou que não 60 

existe nenhum problema em o Colegiado rever sua própria decisão, e que isto acontece 61 

normamente em qualquer órgão colegiado, desde que a maioria mude de avaliação, e 62 

questiona se faz sentido manter uma grande sala como espaço de convivência, sem que 63 

ela esteja sendo utilizada por muitas pessoas. Prof
a
. Jéssica lembrou que o espaço é da 64 

UFF e que é preciso pensar no espaço como um todo. Pergunta, ainda, aos colegas por 65 

qual razão a sala 303 não pode ser transformada em sala de convivência. O Prof. Matias 66 

respondeu que a questão foi não ter sido cumprida a decisão anterior do colegiado. O Prof. 67 

Alejandro também respondeu alegando que a sala 303 seria pequena para a comunidade e 68 

que a ideia de transformar a 308 em espaço de convivência seria justamente para aproxi-69 

mar os alunos que estariam nas salas próximas. O aluno Denis pede para avaliar os futuros 70 

problemas de falta de espaço nas salas de aula com o início das turmas de especialização 71 

e do PROFMAT. Por 5 votos a 4 o colegiado aprovou a manutenção da proposta anterior e 72 

defendida pelo Prof. Alejandro e o Prof. Gabriel de transformar a 306 do bloco G em sala 73 

de estudos e a 308 continuará como espaço de convivência. Os representantes dos alunos 74 

solicitam que a 303 do bloco G continue sendo usada como sala de estudos por ser um 75 

ambiente mais silencioso. O aluno Denis pediu para colocar uma lista de presença no es-76 

paço de convivência para análise futura da utilização da sala. O Prof. Mitchael aproveita a 77 

oportunidade e solicita a cessão temporária de 02 salas acadêmicas durante o mês de ou-78 

tubro para a etapa final da OBMEP. Não havendo mais assunto a tratar, foi encerrada a 79 

reunião, cuja ata vai datada e assinada por mim, Tatiane Siqueira, Secretária, juntamente 80 

com o Sr. Presidente, Professor Sérgio José Xavier de Mendonça. 81 

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

Estatística 

Tatiane Siqueira 

Secretária 


