
Ata da 387ª Reunião do Colegiado de Unidade do Instituto de Matemática e 
Estatística, realizada em caráter ordinário em 18 de dezembro 2019. 
 
Pauta: 

1 - Posse dos novos membros do Colegiado; 
2 - Informes gerais; 
3 – Calendário de reuniões 2020; 
4 – Comissão Especial para Professor Titular; 
5 – Regimento da Comissão de Iniciação Científica; 
6 – Comissão Semana da Matemática 2020; 
7 – Edital para preenchimento de vagas no Curso de Especialização em 

Finanças, em nível de pós-graduação lato sensu, com recursos da UAB – Universidade 
Aberta do Brasil; 

8 – Comissão de Distribuição de Gabinetes; 
9 – Pedido de Extensão de Prazo da conclusão curso Estatística;  
10- Revisão de espaços de convivência; 
11- Trancamento Especial para turma Fundamentos da Matemática para 

Estatística; 
 

Ao décimo oitavo dia do mês de dezembro de dois mil e dezenove, em reunião ordinária 1 

do Colegiado do Instituto de Matemática e Estatística, sob a presidência do Professor 2 

Sérgio José Xavier de Mendonça – Diretor do IME-UFF, estiveram presentes os 3 

Professores Aldo Amilcar Bazan Pacoricona, Alex Farah Pereira, Andréa Gomes 4 

Guimarães, Roberto Geraldo Tavares Arnaut, Marco Aurélio dos Santos Sanfins, Kátia 5 

Rosenvald Frensel, Cristhabel Janeth Casanova Vasquez, Jony Arrais Pinto Júnior, Ana 6 

Maria Lima de Farias, Max Oliveira De Souza, Patrícia Lusié Velozo Da Costa, Moisés 7 

Lima de Menezes, Sérgio De Moura Almaraz, Mario Olivero Marques da Silva, o 8 

discente Luiz Felipe Barra Gomes, e o Técnico Administrativo em Educação José Waner 9 

de O. Silva. 1 – Posse dos Membros do Colegiado – Os membros do Colegiado 10 

eleitos na Consulta Eleitoral dos Representantes Docentes do Colegiado do Instituto de 11 

Matemática e Estatística, assinaram o termo de posse. 2 - Informes gerais – O 12 

Presidente informou que o Colegiado da Economia não aceitou transferir a Biblioteca do 13 

IME para a Biblioteca da Economia, e que a SDC não aceita a transferência da mesma 14 

para Biblioteca Central do Gragoáta (BCG), com a justificativa de ser uma biblioteca de 15 

Ciências Humanas.  O Prof. Sérgio entrou em contato com os Diretores dos cursos de 16 

Administração e Nutrição, e propôs aos três diretores irem ao Reitor e sugerirem a ida 17 

provisória do BIME para a BCG, até que possa ser construída a BIME nos pilotis do 18 

Bloco H. E também relatou sobre a possível unificação do espaço administrativo das 19 

coordenações, e a proposta de remoção das divisórias internas das coordenações, 20 

criando um espaço amplo para os funcionários, e permitindo que o trabalho nas 21 

coordenações se desenvolvesse de forma compartilhada e que cada coordenador de 22 

curso manteria a sua sala, e a porta dessa sala teria um acesso a esse espaço comum. 23 

E outra ideia é diminuir a sala do Diretor e do Vice-diretor criando um espaço de 24 

convivência. 3 – Calendário de reuniões 2020 - O Colegiado definiu e deliberou que as 25 

datas das reuniões serão na terceira sexta-feira de cada mês e quando tiver feriados, 26 



haverá remanejamento das datas. Em janeiro não haverá reunião, já que a maioria dos 27 

docentes encontra-se em período de férias, somente será marcada uma reunião em 28 

assuntos emergenciais. O calendário ficou organizado da seguinte forma: 14 de 29 

fevereiro, 20 de março, 17 de abril, 15 de maio, 19 de junho, 17 de julho, 21 de agosto, 30 

18 de setembro, 9 de outubro, 13 de novembro e 11 de dezembro. 4 – Comissão 31 

Especial para Professor Titular- O Presidente informou que o Prof. Linhares solicitou 32 

uma Comissão exclusivamente composta por titulares em Educação Matemática. Diante 33 

desse fato, o Prof. Sérgio havia solicitado que o Prof. Humberto e o Prof. Wanderley 34 

fizessem um levantamento de professores titulares no país com atuação na área de 35 

Educação Matemática, nas universidades brasileiras. A Prof.ª Andrea sugeriu que 36 

nessa Comissão houvesse a presença de um docente de área de matemática que 37 

trabalhe na área de educação nessa Comissão, e também que houvesse uma análise 38 

do currículo lattes dos docentes, baseada do levantamento feito pelos Professores 39 

Humberto e Wanderley. O Presidente sugeriu que o Colegiado avaliasse e votasse em 40 

nomes de docentes até 06 de janeiro. 5 – Regimento da Comissão de Iniciação 41 

Científica – A Prof.ª Karina, do GET, que é membro da Comissão de Iniciação 42 

Cientifica, relatou que houve uma mudança no Regimento da Comissão de Iniciação 43 

Científica, no art.6°, item VII, que foi incluído com o seguinte texto: “analisar, aprovar, 44 

acompanhar e avaliar o desenvolvimento dos projetos de Iniciação Científica 45 

submetidos à competência da comissão, quando não existir outro órgão responsável a 46 

quem recorrer.” Aprovando esse item, faz-se necessário aprovar a Instrução de serviço 47 

Nº. 01 de 08 de novembro de 2019. O Colegiado aprovou essa mudança no Regimento 48 

Interno de Iniciação Científica, por unanimidade e ficou de avaliar a IS. 6 – Comissão 49 

Semana da Matemática 2020- A Prof.ª Patrícia também disse que: “não terá a Semana 50 

da Estatística, mas que o Departamento de Estatística gostaria que tivesse alguma 51 

atividade em conjunto entre os cursos de Estatística e Matemática, na Semana da 52 

Matemática”. O Prof. Max sugeriu que os docentes membros da Comissão fizessem a 53 

solicitação de recursos para a FAPERJ, e também se prontificou a ajudar nos pedidos 54 

feitos. A Prof.ª Patrícia relatou a experiência da Semana de Estatística, que tinha uma 55 

Comissão Organizadora e outra Científica, e de que a Cientifica ficou encarregada dos 56 

palestrantes, e a organizadora na parte burocrática do evento. O Colegiado deliberou 57 

que os docentes Jony (GET) e Andrea (GGM) tivessem a responsabilidade de fazer 58 

contato com os outros professores para formar a Comissão Organizadora. 7– Edital 59 

para preenchimento de vagas no Curso de Especialização em Finanças, em nível 60 

de pós-graduação lato sensu, com recursos da UAB – Universidade Aberta do 61 

Brasil - A Prof.ª Patrícia relatou sobre o curso de especialização em Finanças da UAB 62 

(Universidade Aberta do Brasil). Esse curso de especialização não acontecia no IME, e 63 

veio para o Instituto e a UFF modificou o processo certificação. Diante desse quadro, o 64 

Prof. Marco Aurélio precisava que o Colegiado e o Departamento de Estatística 65 

aprovassem essa certificação. No entanto o edital publicado no ano de 2019 precisa ser 66 

aprovado para certificação dos alunos no próximo ano. O Colegiado deliberou que irá 67 

avaliar o edital e aprovar no prazo até o dia 20 de dezembro.  8– Comissão de 68 

Distribuição de Gabinetes – O Prof. Alex relatou o regime de distribuição de gabinetes 69 

dos docentes, e explicou que os professores aposentados podem ficar no gabinete até 70 

determinado período. O Prof. Licínio solicitou permanecer no gabinete 67, ocupado por 71 

ele, embora esteja aposentado, mas que possui ainda projetos em desenvolvimento na 72 



área da saúde. Em casos de aposentadoria, o prazo para desocupar o gabinete é de 73 

seis meses. O Prof. Jaime Valdes, que entrou na vaga do Prof. Licínio, está ocupando 74 

uma mesa no gabinete de professor visitante e aguardando o caso do Prof. Licínio ser 75 

resolvido. O Prof. Alex também relatou que todos os gabinetes de professores do IME 76 

estão ocupados, menos o gabinete 24 e o gabinete 30, que possui uma mesa vaga. A 77 

sugestão da última reunião do Colegiado é de que a sala 24 se tornasse um espaço 78 

compartilhado para os professores aposentados, e que um aluno do doutorado da pós-79 

graduação, que não possui sala, pudesse usá-la. Contudo, o Colegiado não aprovou 80 

que a sala 24 seja para uso de professores aposentados. O Colegiado deliberou um 81 

prazo final para a saída do Prof. Licínio até 31 de janeiro. 9 – Pedido de Extensão de 82 

Prazo da conclusão do curso de Estatística - A. Prof.ª Ana Maria expôs o pedido da 83 

aluna Michele Maria da Silva, e solicitou ao Colegiado de Estatística extensão do prazo 84 

por um semestre para concluir o curso. No entanto, pelo regulamento dos cursos de 85 

graduação da UFF, o Colegiado só pode autorizar até mais um ano após encerrado o 86 

prazo permitido, que, no caso são 12 semestres. A Aluna extrapolou esse prazo e 87 

completou 14 semestres no segundo semestre de 2019. Desse modo, o curso de 88 

estatística não teve condições de julgar o caso da aluna. Diante do caso, o Colegiado 89 

deliberou por unanimidade favorável a extensão do prazo de conclusão da aluna 90 

Michele Maria da Silva. 10- Revisão de espaços de convivência - Revisão de espaços 91 

de convivência - O Prof. Sérgio explicou que esse ponto de pauta foi uma demanda do 92 

diretório acadêmico. O Prof. Roberto Geraldo sugeriu que uma sala localizada em frente 93 

à Secretaria de Departamentos, no 3°andar fosse uma sala de convivência. O discente 94 

Luis Felipe explicou que a sala 308G está sem ar condicionado, com janela quebrada e 95 

sem internet e que, até que esses problemas sejam resolvidos, ele prefere que os 96 

alunos usem a sala 308G como convivência, mas os alunos querem liberar a sala 306G 97 

para voltar a ser sala de aula. O Colegiado aprovou que a sala 306G volte a ser sala de 98 

aula. 11- Trancamento Especial para turma Fundamentos da Matemática para 99 

Estatística – O discente Luis Felipe relatou um problema na turma de Fundamentos da 100 

Matemática para Estatística, com o Prof. Jaime, do GET, que reprovou 19 alunos. A 101 

Prof.ª Ana Maria disse que já ministrou aulas para essa turma e que o coeficiente de 102 

rendimento era alto. A Prof.ª Patrícia argumentou que o Diretor deveria ter solicitado a 103 

versão do Prof. Jaime sobre o assunto. Além disso, mencionou o fato de apenas uma 104 

pessoa dessa turma ter reclamado sobre isso com a Chefia e apenas em novembro. 105 

Além disso, não acha razoável conceder esse trancamento apenas aos alunos 106 

reprovados. O Prof. Max é contra o trancamento especial, pois isso, em sua visão, vai 107 

contra a autonomia do docente. O Colegiado como um todo chegou a um consenso de 108 

que a reclamação da disciplina deve ser feita, a priori, antes do término da disciplina e 109 

foi contrário a esse trancamento especial. Não havendo mais assunto a tratar, foi 110 

encerrada a reunião, cuja ata vai datada e assinada por mim, Mariana Velloso, 111 

Secretária, juntamente com o Sr. Presidente, Professor Sérgio José Xavier de 112 

Mendonça. 113 

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

Estatística 

Mariana Velloso Lopes 

Secretária 


