
Ata da 401ª Reunião do Colegiado de Unidade do Instituto de Matemática e Estatística, 
realizada em caráter ordinário em 12 de março de 2021 . 
 
Pauta: 

1 – Informes gerais; 
2 – Aprovação da ata da 400ª reunião; 
3 – Preparação para reunião com o Reitor; 
4 – Proposta para a CPPD; 
5 – Homologação das consultas eleitorais para as coordenações do curso de graduação 

em matemática (bacharelado/licenciatura); 
6 – Comissão da Consulta Eleitoral para chefia dos Departamentos do IME. 

 

Ao décimo segundo dia de março de dois mil e vinte e um, em reunião ordinária do Colegiado 1 
do Instituto de Matemática e Estatística, sob a presidência do Professor Sérgio José Xavier de 2 
Mendonça – Diretor do IME-UFF, estiveram presentes os Professores Aldo Amilcar Bazan Pa-3 

coricona, Alex Farah Pereira, Carlos Manuel Guzman Jimenez, Roberto Geraldo Tavares Arnaut, 4 

Begoña Alarcón Cotillas, Luiz Alberto Viana da Silva, Kátia Rosenvald Frensel, Cristhabel Ja-5 
neth Casanova Vasquez, Jony Arrais Pinto Júnior, Ana Maria Lima de Farias, Max Oliveira de 6 
Souza, Patrícia Lusié Velozo da Costa, Sérgio de Moura Almaraz e o Técnico Administrativo 7 
José Waner de O. Silva. 1 – Informes gerais – O Presidente informou sobre a reunião que foi 8 
agendada para o dia 15 de março com o Reitor, para falar sobre a urgência em solucionar a 9 
questão da BIME. Falou ainda sobre a ideia de fazer parcerias com prefeituras e o curso de 10 
Especialização no Ensino da Matemática, mas o colegiado do curso achou melhor dar cinco 11 
vagas em geral para qualquer lugar e então não faria mais sentido fazer parcerias com prefeitu-12 
ras. Ainda há uma proposta de uma EAD no Ensino de Matemática no Estado do Rio de Janei-13 
ro, mas a Direção ainda irá conversar com outros docentes envolvidos com o assunto. Falou 14 
também sobre a eleição que ocorrerá na UFF na circunscrição do antigo CEG, sendo o Prof. 15 
Paulo Trales candidato para o Conselho de Curadores e o Prof. Max para o CEPEX, na chapa 16 
que foi construída. Em seguida, a Profa. Patrícia informou que enviou um e-mail à Direção, mas 17 
não obteve resposta e por isso gostaria de saber como o IME irá proceder com os concursos 18 
para professor permanente, pois a CPPD afirmou que todas as etapas serão presenciais. A 19 
princípio, o concurso ocorrerá em janeiro e fevereiro de 2022, mas essas informações precisam 20 
ser divulgadas e planejadas com antecedência. Atualmente o IME está fechado por prazo inde-21 
terminado e o GET tem urgência em preencher a vaga de professor permanente. O Presidente 22 
ficou de verificar essa questão. A Profa. Ana Maria ressaltou que é muito arriscado fazer um 23 
concurso desse tipo, com todas as etapas no modo remoto e garantindo que não haverá frau-24 
des. Em seguida, o Presidente informou sobre a proposta que preparou para levar ao CUV, 25 
com o objetivo de que as unidades recebam um percentual dos aluguéis dos prédios nos con-26 
cursos e acredita que os outros diretores irão apoiar. O Prof. Sérgio Almaraz comentou sobre a 27 
sugestão de homenagear o Prof. Saponga, dando seu nome ao Auditório, e que foi bem aceita. 28 
Então, o Professor perguntou como fazer isso. A Profa. Ana Maria sugeriu que façamos contato 29 
com a PROAD e o Presidente confirmou que a Direção fará o contato com a Reitoria para veri-30 
ficar como proceder. Em seguida, a Profa. Begoña informou que está sendo organizado um 31 
evento a ser realizado em 30/04/21, em homenagem ao Prof. Saponga, com duas palestras e 32 
mais uma terceira, falando sobre a vida e obra do Professor e que depois dará maiores infor-33 
mações. 2 - Aprovação da ata anterior – O Presidente solicitou que todos os presentes fizes-34 
sem a leitura da ata da 400ª reunião e que apontassem eventuais correções. Sendo assim, a 35 
ata foi aprovada por unanimidade. 3 – Preparação para reunião com o Reitor – O Presidente 36 
falou sobre a reunião agendada com o Reitor para tratar sobre a questão da Biblioteca do IME 37 



que ainda está na antiga sede do IME. Ele ressaltou que seria importante contar com a presen-38 
ça do Colegiado do IME, e ninguém se opôs. Falou ainda que já solicitou à SAEP um projeto de 39 
construção da BIME no bloco H, e que a reitoria aprove provisoriamente a ida da BIME para a 40 
BCG imediatamente. A Profa. Ana Maria comentou que a Faculdade de Economia teve proble-41 
mas de afundamento no piso da biblioteca da Economia ao construí-la no pilotis e que, por isso, 42 
acredita que não seja possível construir a BIME em outras salas dos prédios, devido ao risco 43 
da laje não suportar o peso dos livros. A Profa. Patrícia enfatizou que o IME precisa ter uma 44 
solução imediata, que é transferir a BIME para a BCG. A Prof

a
. Ana Maria ressaltou que a SAEP 45 

deve avaliar em qual pilotis, G ou H, será mais viável a construção da biblioteca. 4 – Proposta 46 
para a CPPD – O Presidente informou que, por ser membro do CUV, ele pensou em propor um 47 
aumento do número de membros da CPPD, através da indicação de um titular e de um suplen-48 
te de cada unidade acadêmica. Além disso, propor incentivos para que os docentes desejem 49 
atuar na CPPD, oferecendo algum benefício para os membros e também estabelecer regras de 50 
substituição daqueles que faltarem muitas vezes, sem justificativa. A Profa. Ana Maria ressaltou 51 
que a melhor solução seria modernizar os processos. O Presidente esclareceu que a ideia é 52 
distribuir mais os processos entre os membros, tendo um relator para cada processo e a apro-53 
vação dos processos seria mais rápida. A Profa. Patrícia concordou que há necessidade de co-54 
brar a presença dos membros que costumam faltar e que estão deixando de atuar. 5 – Homo-55 
logação das consultas eleitorais para as coordenações do curso de graduação em ma-56 
temática (bacharelado/licenciatura) – A Profa. Patrícia, Presidente da Comissão Eleitoral, 57 
apresentou relatório sobre as consultas eleitorais para as coordenações da graduação em ma-58 
temática, informando que ambas tiveram a inscrição de chapa única. Relatou que o Prof. Vitor 59 
Balestro Dias da Silva – SIAPE 1191895 foi eleito como Coordenador e a Prof.ª Viviana Ferrer 60 
Cuadrado - SIAPE 1822522, como Vice-Coordenadora da Coordenação do Curso de Bachare-61 
lado em Matemática (GGT). Já para a Coordenação do Curso de Licenciatura em Matemática 62 
(GTL), a Prof.ª Lhaylla dos Santos Crissaff – Mat. SIAPE 01767499 foi eleita como Coordena-63 
dora e a Profa.  Anne Michelle Dysman Gomes, Mat. SIAPE 1516973, como Vice-Coordenadora. 64 
O Presidente propôs a homologação das duas consultas eleitorais e a proposta foi aprovada 65 
por unanimidade. 6 – Comissão da Consulta Eleitoral para chefia dos Departamentos do 66 
IME – O Presidente ressaltou que a Comissão para a escolha das chefias do GAN, GMA, GGM 67 
e GET já havia sido aprovada na reunião anterior, mas o Prof. Alex ressaltou que ainda não 68 
tinha recebido informes da Direção sobre o aceite dos nomes indicados e, por isso, pediu este 69 
ponto de pauta. Em seguida, o Presidente perguntou se havia mais algum assunto e a Profa. 70 
Patrícia falou sobre o grupo de e-mails do IME, pois alguns docentes acham que deveria haver 71 
um grupo só para os professores ativos. A Profa. Begoña ressaltou que atualmente há no grupo 72 
ex-professores substitutos e aposentados e que deveria ser separado, pois há assuntos que 73 
são de interesse somente dos ativos. Falou também que não aparecem os nomes dos técnicos 74 
e do Diretório Acadêmico no site do IME e que é importante, pois todos fazem parte da comu-75 
nidade do IME. O Prof. Max opinou que se tenha um grande grupo com todos do IME, técnicos, 76 
docentes e DA, pois é complicado seguir vários grupos. Mas, ressaltou que não há motivo para 77 
manter ex-professores substitutos. O Presidente pediu que esse assunto seja ponto de pauta 78 
da próxima reunião após ouvirem os outros colegas. Não havendo mais assunto a tratar, foi 79 
encerrada a reunião, cuja ata vai datada e assinada por mim, Fabiana Silva de Freitas Coelho, 80 
Secretária, juntamente com o Sr. Presidente, Professor Sérgio José Xavier de Mendonça. 81 

  


