
Ata da  386 ª Reunião do Colegiado de Unidade do Instituto de Matemática e 
Estatística, realizada em caráter ordinário em 13 de Novembro 2019. 
 
Pauta: 

1 - Atas das reuniões anteriores; 
2 – Informes sobre a Biblioteca do IME; 
3 – Homologação do resultado da consulta eleitoral para escolha de membros 

docentes do Colegiado do IME; 
4 – Indicação de suplentes para a Banca de Avaliação de Progressão ou 

Promoção a Professor Associado; 
5 – Banca de Professor Titular; 

6 – Avaliação do Prof. Licínio (GET) sobre uso de gabinete; 
7-Assuntos Gerais;  

 

        Ao décimo terceiro dia do mês novembro de dois mil e dezenove, em            1 

reunião ordinária do Colegiado do Instituto de Matemática e Estatística, sob a 2 

presidência do Professor Sérgio José Xavier de Mendonça – Diretor do IME-UFF, 3 

estiveram presentes os Professores Gabriel Calsamiglia Mendlewicz, Rodrigo Salomão, 4 

Alejandro Kocsard, Cristhabel Janeth Casanova Vasquez, Jessica Quintanilha Kubrusly, 5 

Patrícia Lusié Velozo da Costa, Andres Koropecki, os discentes Denis Lubian Bello, e o 6 

Técnico Administrativo em Educação José Waner de O. Silva.  1 – Aprovação da ata 7 

anterior – O Presidente solicitou que todos os presentes fizessem a leitura das Atas 8 

das reuniões anteriores 382 ª e 383 ª e que apontassem eventuais correções. Sendo 9 

assim, após pequenas correções as atas foram aprovadas por unanimidade. O Prof. 10 

Alejandro apontou alguns problemas na lista de votantes durante a eleição do 11 

Colegiado 2019-2021, o que acabou ocasionando que uma lista diferente precisasse ser 12 

utilizada no segundo dia de votação. Por outro lado, ele também questionou o fato de 13 

que a urna tenha sido guardada na sala do Vice-Diretor do IME durante a noite entre os 14 

dois dias de votação, levando em consideração o fato de que tanto o Diretor como o 15 

Vice-Diretor tiveram uma participação ativa na formação da chapa 1, e, portanto não 16 

poderiam, segundo ele ser considerados imparciais.  A Prof.ª Patrícia falou também que 17 

o Instituto de Matemática e Estatística deveria elaborar orientações para o processo 18 

eleitoral, e auxiliar em assuntos tais como aonde a urna da eleição deve ser alocada 19 

durante à noite. O Prof. Sérgio observou que a sala do vice- diretor era a única sala que 20 

tinha uma única chave. O Prof. Alejandro afirmou que se tratava da chave do armário, e 21 

que essa chave foi oferecida a ele, mesmo sendo ele membro de uma das chapas. O 22 

Prof. Andres pediu para registrar em ata seu protesto pelo email enviado pelo diretor à 23 

lista de e-mail do instituto, enfatizando que considera o tom do email hostil para com o 24 

colegiado atual e inoportuno por ter sido enviado durante a votação para escolha de um 25 

novo colegiado. O Prof. Gabriel acrescentou que isso é agravado pelo fato do diretor e 26 

vice-diretor terem participado ativa e decisivamente na formação da chapa 1. O Prof. 27 

Sérgio respondeu que considerou inadequado que se tentasse incluir no último 28 

colegiado um item que parecia tentar reverter decisões departamentais anteriores, e 29 

considerou que o Instituto tinha o direito de saber o que se tentara fazer na última 30 

reunião daquele Colegiado O Prof. Gabriel apresentou dados sobre as demandas dos 31 



cursos de graduação para os diferentes departamentos de matemática do IME, que 32 

mostram um desequilíbrio. Ressaltou que o foro adequado para a discussão de políticas 33 

para equilibrar a situação é o colegiado do IME, e que ele já vinha tendo esse papel em 34 

momentos de expansão como o REUNI. Também informou que na situação atual de 35 

alta demanda para o GMA, o departamento, tinha decidido em plenária convidar o 36 

colegiado de curso do bacharelado a procurar apoios no departamento de análise, onde 37 

os dados mostram que existe capacidade docente suficiente para cobrir a demanda A 38 

Prof.ª Cristhabel informou que a Prof.ª Andrea saiu da Comissão de Mobilidade Docente 39 

do Instituto de Matemática e Estatística, a comissão criada em 27 de Fevereiro de 2019, 40 

e aprovada neste colegiado, composta pelos professores Leonardo Navarro (GMA), 41 

Paulo Gusmão (GAN) e Wilson Carvalho (GET) e pelo discente Denis Lubian (DA).    2 42 

– Informes sobre a Biblioteca do IME- O Presidente informou que o Colegiado da 43 

Economia não aceitou transferir a Biblioteca do IME para Biblioteca da Economia, e que 44 

a SDC não aceita a transferência da mesma para Biblioteca Central do Gragoáta 45 

(BCG). E também informou que a superintendente de documentação é contra a 46 

transferência da BIME para a BCG, pois é uma Biblioteca ligada à área de Ciências 47 

Humanas. O Prof. Sérgio entrou em contato com os Diretores dos cursos de 48 

Administração e Nutrição, e propôs os três diretores irem ao Reitor e sugerirem a ida 49 

provisória do BIME para BCG, até que fique pronta uma obra da Biblioteca no espaço 50 

de pilotis do Bloco G ou H. A Prof.ª Patrícia sugeriu que um membro de Comissão de 51 

Biblioteca do IME apresentasse uma justificativa técnica, em relação ao mapeamento 52 

da área da Biblioteca. 3 – Homologação do resultado da consulta eleitoral para 53 

escolha de membros docentes do Colegiado do IME- O Presidente informou sobre o 54 

resultado da consulta eleitoral, realizada nos dias 11 e 12 de Novembro de 2019, para 55 

escolha dos membros do Colegiado do Instituto de Matemática e Estatística da 56 

Universidade Federal Fluminense. Compareceram à eleição 135 docentes votantes e 57 

foram registrados 02 votos nulos, 05 votos em branco. Do total de 128 votos válidos, a 58 

Chapa 1 recebeu 67 votos e a Chapa 2 recebeu 61 votos. A Homologação foi aprovada 59 

com unanimidade pelo Colegiado dos Docentes do IME. 4 – Indicação de suplentes 60 

para a Banca de Avaliação de Progressão ou Promoção a Professor Associado – 61 

O Prof. Sérgio informou que entrou em contato com a Prof.ª Claudia Ossanai, membro 62 

da CPPD, que informou sobre a necessidade de ter membros suplentes, seja para 63 

substituição em impedimentos do membro titular ,seja para evitar conflitos de interesse 64 

ou parentesco, e sugeriu a indicação de suplentes para contornar esse caso. O 65 

Colegiado do IME indicou o Prof. Sebastião Firmo, o Prof. Abramo Hefez. A Direção 66 

fará a consulta junto aos professores e, em seguida, a publicação da DTS. O Prof. 67 

Sérgio informou que enviou um processo à CPPD para esclarecer dúvidas a respeito 68 

das regras de progressão, e esperava que as dúvidas fossem esclarecidas mais 69 

rapidamente, mas ainda não obteve resposta. E também sugeriu que o Colegiado, 70 

enquanto não se tem resposta sobre as regras de progressão, pela CPPD, estabeleça 71 

que a Comissão avalie as progressões pelas regras dos processos anteriores. O 72 

Colegiado do IME indicou o Prof. Sebastião Firmo e o Prof. Abramo Hefez. A Direção 73 

fará a consulta junto aos professores e, em seguida, a publicação da DTS. O Prof. 74 

Sérgio informou que enviou um processo à CPPD para esclarecer dúvidas a respeito 75 

das regras de progressão, e esperava que as dúvidas fossem esclarecidas mais 76 

rapidamente, mas ainda não obteve resposta. E também sugeriu que o Colegiado, 77 



enquanto não se tem resposta sobre as regras de progressão, pela CPPD, estabeleça 78 

que a Comissão avalie as progressões pelas regras dos processos anteriores. O 79 

Colegiado deliberou que a Comissão para Banca de Avaliação de Progressão ou 80 

Promoção não pode criar regras mais duras do que as previstas nas resoluções do 81 

Cepex para o docente que está sendo avaliado atualmente, e propôs marcar uma 82 

reunião com os membros da Banca 5- Banca de Professor Titular- O Presidente tinha 83 

solicitado que o Prof. Humberto e o Prof. Wanderley fizessem um levantamento de 84 

Professores Titulares no país com atuação na área de Educação Matemática, nas 85 

Universidades Brasileiras. O Prof. Gabriel sugeriu que a Comissão de Progressões e 86 

Promoção avaliem esses currículos ligados à área Educação em Matemática. O Prof. 87 

Sérgio sugeriu devolver o levantamento para o Prof. Humberto e Prof. Wanderley e que 88 

os mesmos fundamentassem a escolha desses docentes para formar essa Comissão 89 

de Professor Titular. O processo para promoção a professor titular ficou para a próxima 90 

reunião do Colegiado. 6- Avaliação de Pedido de Prof. Licínio (GET) sobre o uso 91 

de gabinete - A Prof.ª Jéssica relatou a situação do Prof. Licínio (GET), que solicitou 92 

permanecer no gabinete ocupado por ele, embora esteja aposentado, mas que possui 93 

ainda projetos em desenvolvimento na área da saúde. Em casos de aposentadoria o 94 

prazo para desocupar o gabinete é de seis meses. A Prof.ª Patrícia relatou que não 95 

recebeu notificação do Prof. Licínio, pois a partir dessa contaria o prazo de seis meses 96 

para saída do gabinete. O gabinete seria disponibilizado para  docente do GET, o Prof. 97 

Jaime Valdes. O Colegiado sugeriu que o Prof. Licínio fosse para um gabinete 98 

compartilhado. A  Prof.ª Patricia concorda com essa ideia do gabinete compartilhado , e 99 

propõe que o Prof. Licínio libere o gabinete no prazo de seis meses. O Colegiado 100 

sugeriu que na próxima reunião se crie um ponto de pauta para ter uma regra objetiva 101 

do docente aposentado que gostaria de continuar no gabinete. 7- Assuntos Gerais - 102 

Prof. Gabriel informou que o GMA irá oferecer uma disciplina (Cálculo 2B) no período 103 

letivo especial (verão) do dia 12 de janeiro a 18 de fevereiro, e solicitou uma sala 104 

grande no IME com um bom ar condicionado para esse período. Sugeriu que fosse 105 

implementado durante o verão e até meados de março o projeto, já apresentado pelo 106 

colegiado e pelo vice-diretor em ocasiões diferentes, de distribuir o espaço de salas de 107 

aula de acordo com um levantamento do tamanho real das turmas atuando no IME. 108 

Essa reorganização das salas poderia ser feita apenas adicionando algumas portas e 109 

separadores ‘móveis’. Não havendo mais assunto a tratar, foi encerrada a reunião, cuja 110 

ata vai datada e assinada por mim, Mariana Velloso, Secretária, juntamente com o Sr. 111 

Presidente, Professor Sérgio José Xavier de Mendonça. 112 

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

Estatística 

 

Mariana Velloso Lopes 

Secretária 


