
Ata da 395ª Reunião do Colegiado de Unidade do Instituto de Matemática e Estatística, 
realizada em caráter ordinário em 09 de outubro de 2020. 
 
Pauta: 

1 - Discussão e aprovação das atas de reuniões anteriores já disponibilizadas para 
leitura prévia; 

2 - Carta do Colegiado IME à CPPD solicitando solução de progressão do Prof. Simon; 
3 - Comissão de Gênero;  
4 - Premiações do IME;  
5 - Comissões para Professor Titular;  
6 - Assuntos Gerais. 
 

Ao nono dia do mês de outubro de dois mil e vinte, em reunião ordinária do Colegiado do Insti-1 
tuto de Matemática e Estatística, sob a presidência do Professor Sérgio José Xavier de Men-2 
donça – Diretor do IME-UFF, estiveram presentes os Professores Aldo Amilcar Bazan Pacori-3 
cona, Alex Farah Pereira, Andréa Gomes Guimarães, Begoña Alarcón Cotillas, Luiz Alberto Vi-4 
ana da Silva, Kátia Rosenvald Frensel, Cristhabel Janeth Casanova Vasquez, Jony Arrais Pinto 5 
Júnior, Ana Maria Lima de Farias, Patrícia Lusié Velozo da Costa, Sérgio de Moura Almaraz e o 6 
Técnico Administrativo José Waner de O. Silva.  1 – Discussão e aprovação das atas de reu-7 
niões anteriores já disponibilizadas para leitura prévia – O Presidente solicitou que todos 8 
os presentes fizessem a leitura das atas 392, 393 e 394 e que apontassem eventuais correções. 9 
Sendo assim, após pequenas correções as atas foram aprovadas por unanimidade. Em segui-10 
da, a Profa. Begoña agradeceu pelo trabalho da Secretaria nos últimos dias. 2 - Carta do Cole-11 
giado do IME à CPPD solicitando solução de progressão do Prof. Simon – O Presidente 12 
fez a leitura da sugestão de carta a ser enviada à CPPD, em apoio à solução da progressão do 13 
Prof. Simon, cujo processo de aceleração está parado, mesmo após uma reunião realizada 14 
com a Presidente da CPPD. O Prof. Simon foi convidado a falar e esclareceu que é importante 15 
citar a data de fevereiro de 2019, referente ao início do processo de aceleração. Esclareceu 16 
também que foi necessário desmembrar o processo e enfatizou que já se passaram dois anos 17 
sem solução do processo. Ele também já abriu processo no SEI para pedir a progressão su-18 
cessiva, mas não pode dar prosseguimento sem a aceleração. Após a leitura e com algumas 19 
correções, o Colegiado aprovou, por unanimidade, o envio da carta para a CPPD e para o Rei-20 
tor. 3 – Comissão de Gênero – O Presidente informou que apenas o Prof. Jethro estava pre-21 
sente e que os demais membros da Comissão de Gênero não puderam participar da reunião 22 
do Colegiado. Em seguida, o Prof. Jethro foi convidado a falar e confirmou que a Comissão 23 
está buscando outras informações sobre como proceder com as denúncias anônimas. O Presi-24 
dente falou sobre o contato que fez com a PROGER, ressaltando suas dúvidas sobre a legali-25 
dade e a possibilidade de que acusações inverídicas pudessem ser feitas sob a proteção do 26 
anonimato, sem a devida responsabilização de quem fez a eventual calúnia ou difamação. Dis-27 
se que a Procuradora orientou a Direção a enviar um documento solicitando orientações, para 28 
que a PROGER responda formalmente. A Profa. Patrícia pontuou que a denúncia anônima é 29 
válida para se tomar conhecimento dos problemas e para orientação a fim de que situações 30 
incômodas não aconteçam mais. Falou ainda que é preciso estabelecer metas para saber co-31 
mo a Comissão procederá a partir das denúncias. O Prof. Jethro confirmou que a Comissão 32 
deseja trabalhar para uma conscientização da comunidade e que a Comissão não tem intenção 33 
de abrir processos ou de fazer investigação sobre assuntos tratados nas denúncias. O Prof. 34 
Sérgio Almaraz ressaltou a diferença entre denúncia anônima e sigilo, pois o sigilo por parte da 35 
Comissão permite que, em caso de denúncia inverídica, exista a chance de a vítima da calúnia 36 
abrir um processo. O sigilo, em vez de denúncia anônima, proporcionaria uma responsabilidade 37 



maior para quem denuncia. E falou também sobre a necessidade de um código de conduta que 38 
poderá ser criado pela Comissão. Após discussões a Profa. Patrícia propôs que este assunto 39 
seja tratado posteriormente com a Comissão presente e a proposta foi aceita por unanimidade. 40 
4 – Premiações do IME – O Presidente falou sobre a ideia de organização de premiações por 41 
mérito no IME e deu oportunidade para discussão do Colegiado. A Profa. Patrícia lembrou que 42 
ela faz parte de uma Comissão já criada para isso em fevereiro, mas declarou que não tem 43 
disponibilidade para trabalhar na Comissão neste momento e não sabe dizer sobre a disponibi-44 
lidade dos demais membros. Sendo assim, o Presidente propôs que a Direção traga sugestões 45 
para o Colegiado debater na próxima reunião, para que as premiações aconteçam assim que o 46 
IME retorne ao trabalho presencial, o que foi aprovado por unanimidade. 5 – Comissões para 47 
Professor Titular – O Presidente informou sobre o aceite dos seguintes docentes convidados 48 
para composição da Comissão Especial de Acesso à Classe E (Titular) do Prof. José Roberto 49 
Linhares de Mattos: Regina Celia Grando (Universidade Federal de Santa Catarina-UFSC), 50 
Frederico da Silva Reis (Universidade Federal de Ouro Preto- UFOP), Iran Abreu Mendes (Uni-51 
versidade Federal do Pará- UFPA), Ubiratan D´Ambrosio (Universidade Estadual de Campinas 52 
- UNICAMP) como titulares. Em seguida, falou sobre o aceite dos seguintes docentes convida-53 
dos para a Comissão Especial de Acesso à Classe E (Titular) do Prof. Max: Olimpio Hiroshi Mi-54 
yagaki (UFSCAR), Claudio Jose Struchiner (FIOCRUZ) e Roberto Andre Kraenkel (IFT), sendo 55 
que o Prof. Olímpio não tem disponibilidade em novembro. Contudo, o Presidente informou que 56 
a Secretaria convidará outros docentes, se os primeiros indicados não aceitarem ou não res-57 
ponderem até o dia 12/10/2020. A Profa. Andréa propôs um prazo de uma semana para que o 58 
Colegiado convide mais um titular e a proposta foi aceita por unanimidade. Em seguida, a Profa. 59 
Patrícia propôs que seja feita nova consulta de disponibilidade dos candidatos sugeridos para a 60 
Comissão do Prof. Max, na primeira quinzena de dezembro e a proposta foi aprovada por una-61 
nimidade. O Presidente propôs que as discussões sobre as indicações para as bancas conti-62 
nuem por e-mail e que seja realizada uma reunião extraordinária para a decisão, visto que, a 63 
próxima reunião das Câmaras Especiais acontecerá em 04/11/2020. 6 – Assuntos Gerais – O 64 
Prof. Wanderley foi convidado a falar sobre o fim do mandato das Coordenações e esclareceu 65 
que se os membros do Colegiado da Graduação renunciarem ao cargo de Coordenador, o che-66 
fe de cada departamento poderá substituir os membros do Colegiado de Graduação até que 67 
seja possível indicar um membro que aceite o cargo. Falou também sobre os métodos de voto 68 
secreto online, usados em outras unidades e questionou o motivo pelo qual a UFF ainda não 69 
encontrou uma solução para as eleições online, pedindo que o IME pressione o CUV. Também 70 
ressaltou que o IME precisa resolver essa questão com antecedência, pois ele e o Prof. 71 
Mitchael não aceitam continuar como coordenadores a partir de 02 de março de 2021 e preci-72 
sam de um período anterior de transição para orientar os próximos coordenadores. Além disso, 73 
informou que já foi realizada a consulta aos membros do Colegiado de Graduação, na qual nin-74 
guém se pronunciou e, na próxima reunião, será apresentada a renúncia dos decanos por es-75 
crito. O Presidente propôs que a Direção organize uma eleição informal online na primeira se-76 
mana de dezembro, com a inscrição de candidatos em novembro e a proposta foi aprovada por 77 
unanimidade. Em seguida, o Presidente informou que foram destinados 184 mil reais da Livre 78 
Ordenação para despesas correntes e 12 mil para despesas de capital. Informou ainda que a 79 
Direção pretende investir em switches, que são despesa de capital, para melhorar a distribui-80 
ção de internet nos prédios. Além disso, informou que a Direção vai tentar realizar um serviço 81 
de construção de um telhado ligando os dois blocos e com o restante da verba para compra de 82 
material de custeio, pretende adquirir peças de informática para melhorar os laboratórios. A 83 
Profa. Patrícia lembrou sobre a necessidade de equipar salas de aulas com projetores. Em se-84 
guida, a Profa. Patrícia lembrou sobre o pedido recebido pela Direção para a indicação de um 85 
grupo de trabalho de orientação e supervisão das atividades relacionadas ao Decreto nº 86 
10.139/2019 no âmbito da UFF, formado por 05 pessoas, mas a Direção informou que ainda 87 



não houve indicação de nenhum membro. A Profa. Patrícia perguntou sobre a solução para o 88 
problema da Biblioteca do IME, mas o Presidente informou que ainda não há novidades sobre 89 
esta questão.  Não havendo mais assunto a tratar, foi encerrada a reunião, cuja ata vai datada 90 
e assinada por mim, Fabiana Silva de Freitas Coelho, Secretária, juntamente com o Sr. 91 
Presidente, Professor Sérgio José Xavier de Mendonça. 92 

 
 


