Ata da 379ª Reunião do Colegiado de Unidade do Instituto de Matemática e
Estatística, realizada em caráter ordinário em 21 de Agosto de 2019.

Pauta:
1 - Aprovação da ata da reunião anterior;
2 – Informes gerais;
3 - Escuta à PROGEPE e à Profª. Regina Moreth sobre remoção de servidores;
4 - Comissão Científica da Bolsa de Desenvolvimento Acadêmico;
5 - Comissão da Gestão de Espaços da Agenda Acadêmica;
6 - Comissão Eleitoral para a Escolha dos Membros Docentes para o Colegiado
IME – mandato 2019-2021;
7 - Comissão Especial para Acesso à Classe de Professor Titular do Prof. José
Roberto Linhares de Mattos;
8 - Revisão do Regimento de Alocação de Gabinetes;
9 - Possíveis parcerias na distribuição de espaços físicos do IME e Faculdade de
Turismo;
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Aos vinte um dia do mês de agosto de dois mil e dezenove, em reunião ordinária do
Colegiado do Instituto de Matemática e Estatística, sob a presidência do Professor
Sérgio José Xavier de Mendonça – Diretor do IME-UFF. Estiveram presentes o ViceDiretor Juan Limaco, os Professores Gabriel Calsamiglia Mendlewicz, Rodrigo Salomão,
Alejandro Kocsard, Javier Ribón Herguedas, Cristhabel Janeth Casanova Vasquez,
Patrícia Lusié Velozo da Costa, Nivaldo Nunes de Medeiros Júnior, Aldo Amilcar Bazan
Pacoricona, os discentes Denis Lubian Bello, Luiz Felipe Barra Gomes, e o Técnico
Administrativo em Educação Jefferson Peralva Machiqueira e a Técnica Ana Braga.
Sobre o pedido dos representantes docentes de adição de um ponto de pauta sobre
responsáveis do patrimônio do IME, o Diretor informou que em vista do tamanho da
pauta e do conflito que estava tendo entre os técnicos por email, não seria
acrescentado o ponto nesta reunião. O Técnico Jefferson solicitou que fosse chamada
uma reunião extraordinária na semana seguinte para tratar do assunto. A reunião
extraordinária foi marcada para quinta feira dia 29/8 às 14h. O Professor Gabriel
solicitou inverter a pauta trocando os item 9 pelo item 4 e a proposta foi aceita. 1 –
Aprovação da ata anterior – O Presidente solicitou que todos os presentes fizessem a
leitura da ata 377ª da reunião ordinária anterior e que apontassem eventuais correções.
Sendo assim, após pequenas correções a ata foi aprovada por maioria, com uma
abstenção. Em seguida os membros fizeram a leitura da ata da 378ª reunião a qual foi
aprovada por maioria, com cinco abstenções. 2 - Informes gerais – O Presidente
informou que o diretor da Faculdade de Economia aguarda a decisão do novo
Colegiado quanto à cessão do espaço de sua biblioteca para a biblioteca do IME
(BIME). Sendo assim, a biblioteca da Faculdade de Economia será transferida para a
Biblioteca Central do Gragoatá. Em seguida o Aluno Denis perguntou se haverá
comemoração dos 50 anos do IME durante a Agenda Acadêmica. O Prof. Sérgio
solicitou confirmação da informação dos 50 anos para que o IME possa organizar um
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evento. O Prof. Gabriel agradeceu a Pós-Graduação do IME por ceder salas para uso
da graduação, liberando assim o uso da sala 306-G. Também agradeceu à Direção do
IME e à Profª. Cláudia Ossanai pelo empenho na recuperação de vaga docente do
GMA. 3 – Escuta à PROGEPE e à Profª. Regina Moreth sobre remoção de
servidores- A Prof.ª Regina Moreth, Coordenadora do Nante, foi convidada a falar
sobre a necessidade de lotação de servidores nessa Coordenação e fez um breve
histórico sobre a vida funcional do Servidor Mauro, antes lotado no LANTE o qual
pertencia ao IME até 2018. A Profª. Regina falou sobre a importância desse servidor
para o NANTE, que agora pertence à PROEX, mas deixou claro que não tem a intenção
de causar prejuízo ao IME. Explicou que a saída do NANTE do IME para a PROEX veio
motivada por uma ampliação dos cursos da UFF atendidos tanto pelo CEAD quanto
pelo NANTE. Questionada sobre a participação das outras unidades da UFF no
NANTE, esclareceu que não há participação de Técnicos Administrativos de outras
unidades e que os órgãos de decisão continuam formados apenas por professores do
IME. Esclareceu que os cursos oferecidos no passado estão desativados atualmente
por falta de recursos e principalmente pela ausência de servidores ali lotados. Parte do
interesse na remoção se justifica em que o Mauro possa assumir as tarefas de
representação no colegiado do NANTE e retomar o projeto de crescimento do Núcleo
com o envolvimento de outras unidades da UFF. Esclareceu que no momento o trabalho
é basicamente cuidar dos certificados dos alunos dos cursos do passado. Em seguida,
o Técnico Jefferson perguntou ao Prof. Sérgio sobre a possibilidade de permuta da
Servidora Maria Lúcia da PROEX com o Mauro, visto que agora o NANTE pertence à
PROEX. O Prof. Sérgio falou que já consultou a servidora e a mesma tem interesse na
permuta após o fim da sua licença médica. Em seguida, a Servidora Aline da
PROGEPE esclareceu acerca do cálculo do total de servidores lotados em cada
unidade o qual abrange um estudo com variáveis como: número de alunos, laboratórios,
dentre outros. Esclareceu também que não há previsão de o IME receber novos
servidores além dos três já destinados após o último concurso e discorreu que cargos
em extinção não serão repostos, por isso é importante verificar qual é o cargo ocupado
pela Servidora Maria Lúcia. Esclareceu que a partir da publicação do Decreto 9262 de
9/1/2018 muitos dos cargos dos técnicos administrativos da UFF se extinguiram, o que
implica nesses casos que não pode ser nomeado outro servidor após a vacância.
Alguns dos cargos atualmente ocupados por técnicos do IME são afetados por esse
decreto, o que já implicará na perda das suas vagas, assim que ficarem vacantes. Ante
os fatos, houve diversas manifestações no sentido de aguardar as opções de troca de
servidores por servidores ou vagas da PROEX. Se houver propostas, serão levadas ao
colegiado para avaliação. A Servidora Aline também esclareceu que o Reitor fará
remoção de servidores de UORG’s extintas para as UORG’s em posição imediatamente
superior e somente após isso o IME poderá abrir processo de remoção de servidores
nas UORG’s. 9 – Possíveis parcerias na distribuição de espaços físicos e
equipamentos do IME e da Faculdade de Turismo - O Prof. Sérgio falou sobre o
possível compartilhamento dos espaços de laboratórios do IME com a Faculdade de
Turismo e, em contrapartida, os alunos também do IME poderiam usar os notebooks
dessa Faculdade. A Profª. Patrícia ressaltou que o Laboratório de Estatística também
poderá participar do compartilhamento com o Turismo, porém há muitas aulas da
Estatística. Além disso, informou que os alunos do Turismo precisariam usar pela
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manhã, até 13h. O Prof. Sérgio esclareceu que a ideia seria alocar os notebooks na
sala 206H e os computadores do IME ficariam no 1º andar, em uma sala do Turismo.
Sobre a BIME, o Diretor ressaltou que a primeira opção é transferir a BIME para o
espaço da Faculdade de Economia e a segunda opção é tentar novamente, junto à
reitoria, a transferência para a Biblioteca Central do Gragoatá. Contudo, é necessário
aguardar a decisão do Colegiado da Economia. 5 – Comissão da Gestão de Espaços
da Agenda Acadêmica – A Prof.ª Patrícia pontuou de necessidade de uma Comissão,
já que só teremos a Semana da Estatística nesse ano. 6 – Assuntos Gerais –
Comissão Eleitoral para a Escolha dos Membros Docentes para o Colegiado do
IME – mandato 2019-2021- Este ponto de pauta será tratado na próxima reunião do
Colegiado. 7 – Comissão Especial para Acesso à Classe de Professor Titular do
Prof. José Roberto Linhares de Mattos- O Prof. Sérgio solicitou que os membros
indiquem nomes para composição da Comissão Especial que tem relação com a área
de atuação do candidato, e falou ainda que buscará sugestões com o Prof. Humberto,
que é da área de Educação Matemática. Os professores Alejandro, Javier e Gabriel se
mostraram favoráveis a que tivesse representação de especialistas do ensino da
matemática, mas não viam necessidade de ter apenas membros de especialidade tão
restrita, podendo também ter participação de membros dentro da mesma área de
conhecimento, da matemática. Foi destacada a importância de análise global dos
candidatos pela banca, não centrada apenas nas pontuações para o acesso ao cargo
de professor titular. O Presidente insistiu na importância de que a banca fosse composta
por professores nas áreas de Educação Matemática, em sua maioria, e que
eventualmente até poderia haver algum professor na área de Educação. 8 – Revisão
do Regimento de Alocação de Gabinetes- O novo texto do Regimento de Alocação
de Gabinetes foi aprovado por unanimidade, com a seguinte alteração no texto do item
8: “O Presidente da Comissão de Distribuição de Gabinetes convocará uma reunião
para serem analisados e registrados em ata para posterior encaminhamento ao
Colegiado do IME, sendo este a instância recursal”. Logo após, o Técnico Jefferson
solicitou que as atualizações da distribuição de gabinetes sejam relatadas em Ata pela
Comissão e informadas na Secretaria do IME. 4 – Comissão Científica da Bolsa de
Desenvolvimento Acadêmico O Prof. Sérgio pontuou que a Comissão deve ser
formada, e o Colegiado decidiu deliberar sobre a comissão na próxima reunião. Não
havendo mais assunto a tratar, foi encerrada a reunião, cuja ata vai datada e assinada
por mim, Mariana Velloso, Secretária, juntamente com o Sr. Presidente, Professor
Sérgio José Xavier de Mendonça.
Prof. Sérgio José Xavier de Mendonça
Diretor do Instituto de Matemática e
Estatística

Mariana Velloso Lopes
Secretária

