Ata da 380ª Reunião do Colegiado de Unidade do Instituto de Matemática e
Estatística, realizada em caráter extraordinário em 29 de Agosto de 2019.

Pauta:
1 - Aprovação da ata da reunião anterior;
2 - Informes gerais;
3-Comissão Cientifica da Bolsa de desenvolvimento Acadêmico;
4 – Comissão Eleitoral para Escolha dos Membros Docentes para o Colegiado
IMEI- mandato 2019-2021;
5 –Evento de extensão da Semana da Estatística;
6 – Patrimônio do IME;
7 – Assuntos Gerais;
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Ao dia vinte nove do mês de Agosto de dois mil e dezenove ocorreu à reunião
extraordinária do Colegiado do Instituto de Matemática e Estatística, sob a presidência
do Professor Sérgio José Xavier de Mendonça – Diretor do IME-UFF. Estiveram
presentes os Professores Gabriel Calsamiglia Mendlewicz, Maria João Lima Soares de
Resende, Javier Ribón Herguedas, Eduardo Ferioli Gomes, Andréa Gomes Guimarães,
Patrícia Lusié Velozo da Costa, os discentes Luiz Felipe Barra Gomes e os Técnicos
Administrativos em Educação Jefferson Peralva Machiqueira, Ana Nogueira Braga e
José Waner de O. Silva. 1 – Aprovação da ata anterior – O Presidente solicitou que
todos os presentes fizessem a leitura da ata da 379ª reunião ordinária e que
apontassem eventuais correções. Sendo assim, após algumas correções a ata foi
aprovada por unanimidade. 2 - Informes gerais – O Presidente informou sobre a
remodelação dos Espaços das Coordenações dos cursos de graduação, mas mantendo
a ideia de cada gabinete de coordenação separado, e os servidores do IME realizariam
o trabalho no mesmo espaço. Outra proposta é também a utilização da entrada da
direção para a criação de um Espaço de Convivência do IME. Em seguida, ressaltou a
criação de espaço para os projetos autofinanciados do IME, e apresentou a sugestão
que o servidor Welington deu: de que fossem criados espaços, como contrapartida ao
SOMA. E também abrir no térreo uma porta para fazer ligação entre os prédios, e uma
estrutura como um toldo facilitando a circulação das pessoas nos prédios do IME, em
dias de chuva, por exemplo. O Prof. Sérgio informou que reuniu-se com as Chefias dos
Departamentos e que acordou-se que cada Chefe solicitará ao seu respectivo corpo
docente a disponibilização de dois projetores para instalação em salas de aula do IME.
O Prof. Gabriel também informou que, o servidor Jonas Batista foi exonerado do cargo
de auxiliar administrativo, devido a uma decisão judicial que foi anulada, já que o
mesmo entrou no concurso devido a uma liminar, que deu autorização para o servidor
ocupar vaga de deficiente, e com vacância do cargo dele a secretaria dos
Departamentos ficou com um servidor a menos. O Prof. Gabriel informou que a Gisele
está grávida e que entrará em licença em 2020. Sendo assim, solicitou que houvesse
um remanejamento de funcionário para a Secretaria dos Departamentos. O Diretor
informou que quando algum servidor que atue nessa Secretaria esteja de férias ou
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afastado por algum outro motivo, tentara remanejar algum servidor para auxiliar nessa
secretaria. 3 – Comissão Cientifica da Bolsa de desenvolvimento Acadêmico – A
bolsa de desenvolvimento acadêmico é voltada para aluno mais pobre, sendo uma
bolsa acadêmica; o aluno escolhe um orientador e um projeto de sua preferência, e o
professor escolhido avalia o que é mais adequado ao perfil do discente e o que mais
atende suas necessidades, podendo ser tutoria, estudo orientado ou iniciação científica
e essa bolsa confere prêmios ao aluno, e precisa de uma Comissão para avaliação e
aprovação desses projetos. A Comissão indica um aluno para disputar o prêmio UFF. A
Comissão da Bolsa de Desenvolvimento acadêmico deve ser formada por três
docentes. Desse modo, o Colegiado deliberou para formar a comissão com os
docentes: Begoña Allarcon Cotillas (GMA), Patrícia Velozo da Costa (GET), e Leandro
Colau Merlo (GGM) 4 – Comissão Eleitoral para Escolha dos Membros Docentes
para o Colegiado IME- mandato 2019-2021– A Eleição para escolha dos membros do
Colegiado do IME deve ter uma Comissão Eleitoral. O Colegiado sugeriu que essa seja
formada por quatro docentes e dois suplentes: os docentes: Miriam Del Milagro Abdón
(GAN), Magda Kimico Kaibara Dutra (GMA), Anderson Mayrink da Cunha (GGM),
Nancy de Souza Cardim (GAN). O Colegiado também sugeriu as datas possíveis da
Eleição que poderia ser marcada para: a 1 ª semana de Novembro, entre 4 e 5 do
mesmo mês, e o na 2 ª Semana de Novembro, o Colegiado homologa. 5 – Evento de
extensão da Semana da Estatística - A semana de Estatística ocorrerá entre os dias
21 a 24 de Outubro, na Semana da Agenda Acadêmica. A Prof.ª Patrícia informou que
em meados de Maio, o Colegiado aprovou isenção do valor da inscrição na Semana de
Estatística. Decidiu-se fazer a aprovação desse ítem em reunião extraordinária. 6 –
Patrimônio do IME– O Prof. Sérgio solicitou que o técnico Welington Batista, fizesse
um relato acerca de sua experiência de fazer o levantamento do Patrimônio do IME. O
técnico também deu esclarecimentos sobre como funcionava o sistema referente ao
Patrimônio do IME, e que tal sistema possui dificuldades de acesso. Solicitou ao
Colegiado que saísse da incumbência de continuar trabalhando com o Patrimônio do
Instituto. O Prof. Gabriel sugeriu ao Colegiado que a responsabilidade sobre o
Patrimônio fosse mudada, e passasse a ser incumbência de um grupo maior de
servidores. Em seguida, o técnico Jefferson Peralva Machiqueira, sugeriu ao Colegiado
alguns nomes dos membros que formariam essa Comissão voltada para trabalhar com
o Patrimônio. O Colegiado avaliou proposta de uma Comissão, e apontou e indicou
nomes dos servidores: Jefferson Peralva Machiqueira, Jacqueline Garcez Tavolaro,
Jacqueline Rodrigues Oliveira Macharete e Ricardo Pires. O Colegiado ainda ressaltou
a ideia de ter um rodízio de servidores que cuidariam do Patrimônio do IME. A Prof.ª
Patrícia sugeriu que, devido à dificuldade de trabalhar com o sistema de levantamento
do Patrimônio, se desenvolvesse um arquivo sobre o Patrimônio do IME visando
registrar mais detalhes sobre a localização de cada objeto patrimoniado. 7– Assuntos
Gerais – O Prof. Sérgio informou sobre a criação de uma Comissão de Apoio à Gestão do IME,
essa é uma Comissão de Assessoria ao Diretor acerca da áreas como: Informática, controle e
Gestão de Materiais e os Espaços do IME. Alguns nomes pensados para essa Comissão são:
Adelmo Bandeira de Lima Júnior, Welington Batista, Heber Jorge e Alexandre Martins da
Cunha. A Comissão ainda não está completamente fechada, e ainda poderão ser

sugeridos os nomes de outros servidores para compor a mesma. Não havendo mais
assunto a tratar, foi encerrada a reunião, cuja ata vai datada e assinada por mim,

77
78

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

