
Ata da 382ª Reunião do Colegiado de Unidade do Instituto de Matemática e 
Estatística, realizada em caráter ordinário em 18 de Setembro de 2019. 
 
Pauta: 

1 – Aprovação da ata da reunião anterior; 
2 – Informes gerais; 
3 – Flexibilização das matérias do IME; 
4 – Comissão Eleitoral para a Escolha dos Membros Docentes para o Colegiado 

IME – mandato 2019-2021; 
5 – Ajustes na Comissão Patrimonial do IME; 
6 – Regimento do Instituto do IME; 
7 – Comissão Organizadora Local de Monitoria; 
8 –Assuntos Gerais  
 

Ao dia dezoito de dois mil e dezenove, em reunião ordinária do Colegiado do Instituto 1 

de Matemática e Estatística, sob a presidência do Professor Sérgio José Xavier de 2 

Mendonça – Diretor do IME-UFF. Estiveram presentes os Professores Gabriel 3 

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

Viviana Ferrer Cuadrado, Eduardo Ferioli Gomes, Paulo Henrique Cabido Gusmão, 5 

María Asunción Jiménez Grande, Matias Luis Del Hoyo, Cristhabel Janeth Casanova 6 

Vasquez, Jessica Quintanilha Kubrusly, Patrícia Lusié Velozo da Costa, Aldo Amilcar 7 

Bazan Pacoricona, os discentes Denis Lubian Bello, Luiz Felipe Barra Gomes, e os 8 

Técnicos Administrativos em Educação Jefferson Peralva Machiqueira.  1 – Aprovação 9 

da ata anterior – O Presidente solicitou que todos os presentes fizessem a leitura da 10 

ata da 380ª e também da 381ª reunião para que apontassem eventuais correções. 11 

Sendo assim, após pequenas correções as atas foram aprovadas por unanimidade. 2 - 12 

Informes gerais – A Prof.ª Cristabel informou que na próxima reunião vai trazer uma 13 

proposta de nova Comissão para Iniciação Científica. O Presidente informou que fará 14 

consulta à CPPD perguntando se é possível que a Comissão estabeleça critérios 15 

adicionais para e as progressões e promoções. Informou ainda que a professora 16 

Claudia Ossanai lhe assegurou que a CPPD providenciaria uma resposta. Prof.Gabriel 17 

falou sobre as dificuldades da CPPD com servidores insuficientes para analisar 18 

processos e sugeriu que o IME emprestasse servidores para ajudá-los. O Presidente 19 

esclareceu que o IME também está com o quadro de técnicos reduzido. O Discente 20 

Dennis perguntou como está a situação dos servidores do IME. O Técnico Jefferson 21 

falou que o IME está com poucos técnicos e que a Direção tem solicitado que saia do 22 

IME. O Presidente esclareceu que o Técnico Jefferson disse em reunião do Colegiado: 23 

“Que sairia do IME se o Técnico Welington não saísse”. E a Direção perguntou se a 24 

decisão do Técnico Jefferson estava de pé. O Técnico Jefferson respondeu que: “sairá 25 

quando quiser e com contrapartida”. O Presidente esclareceu que a Técnica Tatiane e o 26 

Técnico José Carlos saíram do IME, pois passaram em outros concursos. E o servidor 27 

Márcio da Progepe solicitou remoção para o IME sem contrapartida. O discente Dennis 28 

pediu informes sobre a movimentação dos Técnicos.  O Prof. Mitchael foi convidado à 29 

falar e disse que o bacharelado de matemática esta fazendo a reforma curricular, se 30 

aproximando ao máximo do mestrado e que a ideia é que os alunos da graduação 31 

continuem no IME. Ele pede que os professores do IME estejam em contato com os 32 



alunos e também deu informes sobre a reforma curricular em relação à distribuição de 33 

disciplinas. O Bacharelado de Matemática sugeriu aos chefes e coordenadores uma 34 

distribuição de disciplinas proporcional ao número de professores de cada 35 

departamento e propôs uma Comissão do IME para a distribuição das disciplinas nos 36 

departamentos. O Prof. Gabriel falou que os professores do GMA se mostram 37 

favoráveis à reforma curricular, e com a distribuição definida pelo Colegiado do Curso 38 

de Matemática conforme os professores dos Departamentos. Ele propôs que se 39 

convoque uma reunião com todos os professores do IME. O Discente Luiz Felipe falou 40 

que é importante unificar e acabar com algumas barreiras que existem no IME. 41 

Prof.Aldo, do GAN, falou que a situação não é boa, com base nos números 42 

apresentados em relação às notas dos alunos, mas acha que novembro está muito em 43 

cima para finalizar a reforma curricular. Prof. Mitchael falou que a PROGRAD diz que 44 

vai sair uma norma em 2020 impedindo reformas curriculares nos cursos. Por algum 45 

tempo o Presidente sugeriu que se construa um formato, propondo vários cenários, 46 

deixando que as pessoas construam as propostas. O Prof. Alejandro ressaltou que 47 

mais de 30 pessoas estão envolvidas na reforma e isto já está sendo pensado há 48 

muitos anos. A Prof.ª Viviana resaltou que o ponto de distribuição seja levado à 49 

comunidade e que faz sentido a preocupação do GET para melhorar o bacharelado.  O 50 

Colegiado decidiu que a reunião com a comunidade sobre Distribuição de Disciplinas do 51 

Bacharelado será realizada no dia 27 de Setembro, às 14h. 3 – Flexibilização das 52 

matérias do IME- O Prof. Gabriel solicitou a inclusão do ponto de pauta sobre a 53 

flexibilização das matérias do IME e, com a aprovação do Colegiado, o Presidente 54 

convidou o Prof. Leonardo Navarro a falar, o qual pediu que o Prof. Wilson Calmon 55 

substitua o Prof.Eduardo (GET) na Comissão e que esta passe a se chamar Comissão 56 

de Mobilidade Docente. O Prof. Leonardo apresentou relatório das atividades e das 57 

reuniões e informou que haverá uma reunião na próxima semana e, logo após, a 58 

apresentação de uma proposta. 4 – Comissão Eleitoral para a Escolha dos Membros 59 

Docentes para o Colegiado IME – mandato 2019-2021- O Presidente pediu sugestão 60 

de nomes para substituição da Prof.ª Miriam e da Prof.ª Nancy que terão relação com 61 

chapas. O Colegiado sugeriu alguns nomes para formar a Comissão Eleitoral como os 62 

docentes: Marcelo Corrêa (GAN), Magda (GMA), José Koiler (GAN), Wilson Calmon 63 

(GET), Anderson Mayrink (GGM), Núbia Karla (GET), Ana Beatriz de Oliveira (GET). 5 – 64 

Ajustes na Comissão Patrimonial do IME O Presidente apresentou a Comissão 65 

Patrimonial que será formada pelos seguintes servidores técnicos: Jaqueline 66 

Garcez, Ricardo Pires, Jaqueline Oliveira, José Waner e Ana Paula Gonçalves. 6- 67 

Regimento do Instituto do IME - O Presidente falou sobre a necessidade de fazer 68 

Regimento o IME e o Colegiado também pediu para reformular o regimento do 69 

Colegiado, contudo o presidente sugeriu o estudo de propostas de regimento, após 70 

consulta de regimentos de outras unidades e o assunto será tratado posteriormente no 71 

Colegiado.  7 – Comissão Organizadora Local de Monitoria-A Comissão 72 

Organizadora Local será formada pelos seguintes docentes: Prof. Leonardo Tadeu 73 

(GMA), Anderson Mayrink (GGT), Mariana Albi (GET) e Vitor Balestro (GAN). 8-74 

Assuntos Gerais - O Prof.Alejandro falou que as reuniões do Colegiado não têm sido 75 

produtivas e quando há decisões, elas não são implementadas. Pontuou que não há 76 

identificação da 306-G como salas de estudos, conforme decisão do Colegiado. Sobre 77 

reuniões extraordinárias, ele pontuou que costumam ter um item de pauta. Sobre a 78 



definição da Biblioteca do IME, a Prof.ª Patrícia propôs que definisse um prazo para a 79 

resposta do diretor Faculdade de Economia fale sobre a Biblioteca do IME, pois a visita 80 

do MEC está próxima. A Prof.ª Cristabel perguntou sobre o beiral do Bloco –G que está 81 

caindo, mas a Direção informou que o Roncone disse que não há recursos financeiros 82 

para consertar. O Prof. Gabriel a pediu da pós-graduação propôs que a sala 403-H seja 83 

liberada, pois ainda está sendo usada como sala de monitoria do GGM. A. Prof.ª 84 

Cristabel pede uma sala de monitoria em substituição. O discente Luiz Felipe falou 85 

sobre o Projeto de Reciclagem no IME e falou que haverá arrecadação para reforma do 86 

DCE. O discente Dennis falou sobre a mudança de placa para os banheiros no 2º andar 87 

dos dois blocos, conforme decisão do Colegiado. Não havendo mais assunto a tratar, foi 88 

encerrada a reunião, cuja ata vai datada e assinada por mim, Fabiana Silva de Freitas 89 

Coelho, Secretária, juntamente com o Sr. Presidente, Professor Sérgio José Xavier de 90 

Mendonça.    91 

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

Estatística 

Fabiana Silva de Freitas Coelho 

Secretária 


