Ata da 390ª Reunião do Colegiado de Unidade do Instituto de Matemática e Estatística,
realizada em caráter ordinário em 14 de fevereiro de 2020 – 14h30.
Pauta:
1 - Aprovação das atas das reuniões anteriores;
2 - Informes gerais;
3 – Compartilhamento de espaços de laboratórios com a Faculdade de Turismo e
Hotelaria e outras parcerias;
4 – Projetos de pesquisa para Niterói;
5 – Premiações do IME;
6 – Aprovação do Projeto intitulado Laboratório de Estatística;
7 – Formação de comissão eleitoral para eleição de novos representantes dos técnicos
no colegiado do IME;
8 – Formação de comissão eleitoral para eleição de novos representantes dos técnicos
no Colegiado do IME;
9 – Coordenação da Semana da Matemática e da Estatística.
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Ao décimo quarto dia do mês fevereiro de dois mil e vinte, 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 os Professores Miriam Del Milagro
Abdón, Alex Farah Pereira, Andréa Gomes Guimarães, Begoña Alarcón Cotillas, Kátia
Rosenvald Frensel, Ana Maria Lima de Farias, Patrícia Lusié Velozo da Costa e o Técnico
Administrativo José Waner de O. Silva. 1 – Aprovação das atas das reuniões anteriores – O
Presidente solicitou que todos os presentes fizessem a leitura das atas anteriores e que
apontassem eventuais correções. Sendo assim, após pequenas correções as atas 387, 388 e
389 foram aprovadas por unanimidade. 2 - Informes gerais – O Presidente deu informes sobre
uma reunião que acontecerá na reitoria, para tratar da solicitação de transferência da Biblioteca
do IME(BIME) para a Biblioteca Central do Gratoatá. Em seguida, falou sobre a solicitação da
PROGRAD para que os departamentos do IME indiquem professores a fim de ministrarem três
disciplinas em Petrópolis. Falou ainda sobre a expectativa que o IME tem de participar de
projetos em parceria com a Prefeitura de Niterói. Em seguida, a Profª. Patrícia ressaltou que o
GET tem um número reduzido de professores para atenderem às demandas de disciplinas de
Estatística e, por isso, não é possível liberar nenhum professor para dar aulas somente na Pósgraduação. A Profª. Ana Maria enfatizou que o Instituto precisa se preparar para uma futura
distribuição de vagas do MEC, mostrando imediatamente as necessidades do GET. Em
seguida, o Presidente informou que conversou com o Prof. Ronconi sobre melhorar as
condições do estacionamento nos arredores do IME e ele se comprometeu a cuidar do assunto.
O Presidente informou ainda que o Téc. de Informática Alci atenderá os chamados de
manutenção do IME e os demais técnicos atenderão somente os laboratórios. Em seguida, o
Presidente informou que foi solicitado à SOMA a retirada de divisórias da GTL, GGT, GGV e
LEG para a criação da secretaria de Coordenações, para que haja maior aproveitamento de
servidores. 3 – Compartilhamento de espaços de laboratórios com a Faculdade de
Turismo e Hotelaria e outras parcerias – O Presidente relatou que haverá um
compartilhamento no uso dos laboratórios do Turismo, Matemática e Estatística, somente para
uso das comunidades acadêmicas do IME e FTH, e que a FTH deseja trocar com o IME
carteiras escolares por cadeiras com mesas, para que seus alunos usem as cadeiras no
laboratório de informática da FTH. A Profª. Ana Maria ressaltou que as coordenações precisam
avaliar melhor se é viável essa parceria antes de decidir, pois o GET usa o LIGRE para aulas
da graduação durante toda a semana. O Téc. de Informática Alci foi convidado a falar e
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esclareceu que a demanda de uso dos laboratórios do IME pelos alunos da Faculdade de
Turismo é muito pequena e que eles só usarão quando não tiver aulas dos cursos do IME. Em
seguida, a Profª. Patrícia solicitou que os assuntos que afetam às Coordenações sejam
conversados com os coordenadores antes de serem discutidos com o Colegiado. 4 – Projetos
de pesquisa para Niterói – O quarto item de pauta foi tratado em assuntos gerais, pois não
havia demanda de votação. 5 – Premiações do IME – O Presidente apresentou a proposta de
realizar um evento de premiações no IME para docentes pesquisadores, educadores, discentes
e também técnicos e falou sobre a necessidade de criar uma comissão para organizar e definir
os tipos de premiações. O Colegiado aprovou, por unanimidade, a organização de premiações
no IME e também que a comissão seja composta pelos professores Alex Pereira, Begoña
Alarcón, Cristhabel Janeth e Patrícia Lusié. 6 – Aprovação do Projeto intitulado Laboratório
de Estatística – A Profª. Patrícia pediu que o Colegiado aprove o Projeto Laboratório de
Estatística (LES), coordenado pelo Prof. Rafael Santos Erbisti, visto que, essa é uma exigência
para o recebimento de recursos, conforme os percentuais definidos pela UFF. Sendo assim,
após a análise do projeto, houve a aprovação por unanimidade. 7 – Formação de comissão
eleitoral para eleição de novos representantes dos técnicos no colegiado do IME – O
Presidente falou sobre a necessidade de designar uma comissão para realizar um novo
processo eleitoral para escolha de representantes técnicos no Colegiado, visto que, o Téc.
Jefferson está em processo de remoção para outra unidade, o Téc. José Carlos solicitou
vacância e a Bibliotecária Ana não tem comparecido às reuniões. Em seguida, o Colegiado
aprovou, por unanimidade, que a Direção convide técnicos para a composição da comissão e
publique a DTS. 8 - Comissão da Distribuição de Gabinetes – O Prof. Alex relatou que há
grande demanda de uso de gabinetes por pós doc, mas todos os gabinetes estão ocupados,
com exceção do gabinete 24. O Prof. Alex propôs que este gabinete seja usado por um pós
doc até setembro de 2020 e a proposta foi aprovada por unanimidade. 9 - Coordenação da
Semana da Matemática e da Estatística – A Profª. Andréa (GGM) relatou que conversou com
o Prof. Jony (GET) para que trabalhem juntos na Coordenação da Semana da Matemática e da
Estatística, realizando um evento menor, já que há poucos recursos, e o evento seria somente
para os alunos do IME-UFF e com a colaboração dos professores que disponibilizem seus
carros para buscar palestrantes convidados. Ressaltou ainda que a proposta é que o evento
faça parte da Agenda Acadêmica, em Outubro, que o Dá-Licença dê sua colaboração e que
mais professores do IME se envolvam para que o evento aconteça. O Téc. José Waner
informou que a Secretaria Administrativa já está recebendo ligações de escolas que desejam
trazer alunos para visitar o IME durante a Semana da Matemática, se houver exposição do LEG.
Em seguida, o Colegiado aprovou que a coordenação da Semana da Matemática e Estatística
fique sob a responsabilidade da Profª. Andréa e do Prof. Jony, com a colaboração de outros
professores do IME. Não havendo mais assunto a tratar, foi encerrada a reunião, cuja ata vai
datada e assinada por mim, Fabiana Silva de Freitas Coelho, 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

Fabiana Silva de Freitas Coelho
Secretária

