Ata da 400ª Reunião do Colegiado de Unidade do Instituto de Matemática e
Estatística, realizada em caráter ordinário em 12 de fevereiro de 2021.
Pauta:
1 – Aprovação das Atas das reuniões 398ª e 399ª;
2 – Informes gerais;
3 – Comissão de Avaliação Docente no IME;
4- Atraso nos processos de progressão /promoção funcional;
5 – Eleição para a chefia do GAN, do GET, GMA e do GGM;
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Ao décimo segundo dia do mês de fevereiro de dois mil e vinte e um, 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 Aldo Amilcar Bazan Pacoricona, Alex Farah Pereira, Andréa Gomes
Guimarães, Begoña Alarcón Cotillas, Luiz Alberto Viana da Silva, Kátia Rosenvald Frensel,
Cristhabel Janeth Casanova Vasquez, Jony Arrais Pinto Júnior, Max Oliveira de Souza,
Patrícia Lusié Velozo da Costa, Sérgio de Moura Almaraz e o Técnico Administrativo José
Waner de O. Silva. Estiveram presentes, para participarem da reunião do Colegiado, os
membros da Comissão de Avaliação Docente do IME: Renata Del Vecchio, Isabel Lugão
e Zhou Detang. 1 - Aprovação das Atas das reuniões 398ª e 399ª – O Presidente
solicitou a leitura das atas das reuniões 398ª e 399ª. Sendo assim, após pequenas
correções, as atas foram aprovadas por unanimidade. 2 – Informes gerais – O
Presidente relatou as atualizações a respeito de possível parceria com a Prefeitura de
Paraty, envolvendo uma possível criação de uma turma para professores de matemática
da rede municipal nesta cidade. No entanto, foi depois informado pelo Professor Paulo
Trales que o Colegiado de Curso decidiu acrescentar mais cinco vagas, mas sem a
garantia de vagas para Paraty, ficando, portanto, inviável a ideia de parceria. O Presidente
falou ainda sobre a ideia de criação de um curso EAD na área de Ensino da Matemática,
em parceria com outros campi da UFF que também possuam Curso de Matemática, e de
oferecer esse curso para todas as Prefeituras do Estado do Rio de Janeiro, tendo cada
Instituto como um polo do Curso. Relatou que teve uma conversa inicial com o Prof.
Humberto, que apoiou a ideia e sugeriu que o curso também tivesse uma linha de apoio
para Professores do ensino fundamental. O Professor Sérgio relatou que iria conversar
sobre essa ideia com alguns outros Professores do IME com pesquisa na área de Ensino
de Matemática. Em seguida, o Presidente informou que o IME terá recursos da Livre
Ordenação e solicitou sugestões para o planejamento de compras de 2021. Ele enfatizou
que, nessa época de pandemia e com o prédio fechado, os recursos deveriam ser
investidos na manutenção dos prédios. O Presidente disse ainda que entrou em contato
com o dirigente da SOMA, Mário Augusto Ronconi para solucionar algumas situações tais
como a necessidade de descupinizar o auditório, que foi bastante afetado. O Prof. Sérgio
Almaraz sugere que o auditório receba o nome do Prof. Sebastião Firmo (Saponga) como
uma forma de homenagem ao docente que faleceu e que tinha prestado enorme
contribuição acadêmica ao IME. A Prof.ª Andréa pediu os informes sobre a BIME e o
Presidente relatou que solicitou à SAEP um projeto para instalar a Biblioteca no pilotis do
bloco H e que, provisoriamente, os docentes e alunos do IME deveriam poder utilizar a
BCG. Disse ainda que irá marcar uma reunião com o Reitor para viabilizar esse projeto.
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A Prof.ª Patrícia solicitou à Direção que entre em contato com o Reitor o mais rapidamente
possível para resolver essa situação da BIME, sobretudo porque o MEC já iniciou o
processo de avaliação do Curso de Estatística. O Presidente se comprometeu em
contactar com urgência a Reitoria para marcar a reunião. O Prof. Max relatou que, a partir
de uma reunião de departamento, houve um questionamento e preocupação de alguns
docentes em relação ao estado dos prédios dos blocos G e H, à situação das janelas e
aos problemas de circulação dos prédios, principalmente quando as aulas presenciais
voltarem, após a pandemia. A Prof.ª Patrícia pontuou que o IME já apresentava problemas
com ar condicionado desde antes da pandemia, e que seria válido conferir a situação do
ar condicionado, e também que a opção de abrir as janelas melhoraria a circulação dos
prédios. A Prof.ª Patrícia sugere investir esses recursos em projetores para as salas de
aula do IME. A Prof.ª Andréa sugere que se defina uma data para realizar um check up e
vistoria dos prédios do IME, não idealizando uma adaptação para o ensino presencial,
mas pensando na preservação dos prédios na volta do ensino presencial. O Presidente
disse ainda que pretende propor ao CUV regulamentação do uso dos prédios para
eventos e irá propor uma resolução para que uma porcentagem do recurso da realização
desses eventos fique destinado à unidade na qual o evento se realizou. 3- Comissão de
Avaliação Docente no IME – O Presidente relatou a reunião realizada com a Comissão
de Avaliação Docente, na qual solicitou o preenchimento de vaga de um membro, pois o
Prof. Sebastião Firmo, membro da Comissão, infelizmente veio a falecer, e também de
mais vagas que são determinadas pelo CEPEX. Disse ainda que os membros da
Comissão solicitaram participar da mesma somente até o final de maio de 2021, e
solicitaram que o Colegiado definisse novos membros. Disse também que foi solicitado
pela Comissão que ocorra um revezamento entre possíveis membros da Comissão, para
não prejudicar a vida acadêmica dos docentes. A Prof.ª Renata, presidente da Comissão,
pontuou que em maio, os membros completam dois anos e essa seria uma oportunidade
de outros docentes conhecerem as demandas do IME. Além disso, os membros da
Comissão gostariam de se dedicar a outras atividades acadêmicas. O Prof. Luiz Alberto
sugeriu que o Colegiado escolhesse os membros que faltam para completar a Comissão
nessa reunião. O Presidente propôs ao Colegiado a indicação de dois ou três nomes de
docentes, como suplentes, para completar a Comissão, já que a Resolução CEP-UFF
nº 313/2015 indica o seguinte: Art. 1º - Fica alterado o artigo 2º da Resolução nº 208/2006
que trata da normatização das Bancas Examinadoras visando avaliação para progressão
funcional para a classe de Professor Associado, que passa ter a seguinte redação: “Art.
2º - A Banca Examinadora será constituída por no mínimo 3 (três) e no máximo 5 (cinco)
docentes efetivos, além de 2 (dois) suplentes, que possuam título de Doutor, todos
pertencentes, pelo menos, ao nível IV da Classe D, com denominação de Professor
Associado, da Carreira do Magistério Superior.” O Presidente propôs a indicação do Prof.
Max Oliveira de Souza e do Prof. Juan Bautista Límaco Ferrel para serem suplentes da
Comissão e a proposta foi aprovada por unanimidade. 4– Atraso nos processos de
progressão / promoção funcional - A Prof.ª Begoña relatou que o parecer da CPPD é
muito demorado, o que impede que processos transitem com celeridade, e que desde de
outubro de 2020 aguarda resposta sobre o seu processo. A docente já entrou em contato
com a CPPD, por e-mail, e não obteve uma resposta satisfatória. Disse ainda que outros
docentes também se encontram na mesma situação e sugere que a Direção realize uma
pressão no CUV em relação à CPPD para que a resposta ao parecer seja mais rápida. O
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Presidente pontuou que havia conversado com a Prof.ª Cláudia Ossanai, membro da
CPPD, e teve a ideia de propor ao CUV dobrar o número de membros na CPPD. O Prof.
Max relatou que existe um gargalo na tramitação dos processos físicos. A Prof.ª Renata,
que foi presidente da CPPD, esclareceu que a composição da CPPD é fixa. O Presidente
pontuou que vai averiguar a Lei que regulamenta a CPPD para tirar essa dúvida. 5Eleição para as chefias do GAN, do GET, do GMA e do GGM - O Presidente indagou
ao Colegiado se serão quatro Comissões Eleitorais ou uma somente. O Prof. Alex
pontuou que o seu mandato e do Prof. Haroldo termina em 15/04 e que, como no GAN
as eleições aconteciam em tempos diferentes dos demais departamentos, seu processo
eleitoral tinha sido pensado independente. Disse ainda que não sabe se as professoras
citadas aceitariam participar de uma única Comissão Eleitoral que contemplasse os
demais departamentos. A Prof.ª Patrícia sugeriu que, pelo menos para o GET, o GMA e
o GGM, seja uma Comissão única, pois acredita que esse processo não seja trabalhoso.
Disse ainda ser favorável aos docentes do GAN fazerem parte da Comissão eleitoral e
sugeriu que fosse criada uma lista com vários nomes para o caso de haver recusa de
alguma das docentes do GAN. O Prof. Alex foi favorável ao posicionamento da Prof.
Patrícia e acrescentando que o processo de eleição será mais célere com a composição
de uma única Comissão Eleitoral. Ele lembrou que, de acordo com a Resolução Nº 104/97,
“fica determinado, no art. 12 § 1º, o seguinte para a escolha de Chefe e Subchefe de
Departamento de Ensino: “Da Comissão Eleitoral Local participarão 02 (dois) docentes
escolhidos pelo Colegiado de Unidade, 01 (um) representante do corpo discente indicado
pelo(s) Diretório(s) Acadêmico(s) relativo(s) à Unidade, e 01 (um) representante dos
servidores técnico-administrativos indicado pelo SINTUFF dentre os que estiverem
lotados na Unidade de Ensino.” O Presidente sugeriu que o Colegiado indicasse dois
docentes para a Comissão Eleitoral e, após deliberação, o Colegiado decidiu indicar as
docentes: Cláudia Ossanai Ourique (GAN) e Estelina Serrano de Marins Capistrano
(GET). O Colegiado solicitou que a Direção entrasse em contato com essas docentes e
com a Técnica Administrativa: Ana Paula Goncalves de Sant Anna, para convidá-las e
solicitou também que a Secretaria Administrativa fizesse o contato com o Diretório
Acadêmico, para a indicação de um discente. Não havendo mais assunto a tratar, foi
encerrada a reunião, cuja ata foi assinada por mim, Mariana Velloso Lopes, Secretária,
juntamente com o Sr. Presidente, Professor Sérgio José Xavier de Mendonça.

