Ata da 403 ª Reunião do Colegiado de Unidade do Instituto de Matemática e
Estatística, realizada em caráter ordinário em 09 de abril de 2021.
Pauta:
1 – Aprovação das Atas das reuniões 402ª;
2 – Informes gerais;
3 – Resposta dos Técnicos à proposta de inclusão de seus nomes na página do IME;
Ao nono dia do mês de abril 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 Alex Farah Pereira,
Andréa Gomes Guimarães, Roberto Geraldo Tavares Arnaut, Begoña Alarcón Cotillas, Luiz
Alberto Viana da Silva, Kátia Rosenvald Frensel, Cristhabel Janeth Casanova Vasquez, Jony
Arrais Pinto Júnior, Patrícia Lusié Velozo da Costa, e o Técnico Administrativo José Waner de
O. Silva. 1 - Aprovação da Ata da 402ª reunião – O Presidente solicitou que todos os
presentes fizessem a leitura da ata da 402ª reunião e que apontassem eventuais correções.
Sendo assim a ata foi aprovada por unanimidade. 2 – Informes gerais – O Presidente
informou que submeteu sua proposta de resolução da CPPD ao CUV e que elaborou essa
proposta com base na legislação, pedindo o aparato a outros docentes que foram membros da
CPPD, como a Professora Cláudia Ossanai e que espera uma reposta sobre o andamento da
proposta. Em seguida, o Presidente informou acerca da reunião que a Direção do IME e os
membros do Colegiado tiveram com o Reitor da UFF, sobre a demanda de viabilizar um projeto
da BIME. Disse ainda, que na reunião ficou acordado que a construção da BIME poderá ser
viabilizada no pilotis do Bloco-H, pois deve haver espaçamento entre os prédios, já que isso
interfere na circulação de ar entre os mesmos. Informou ainda que o projeto da BIME será feito
através de emenda parlamentar e que está sendo preparado pela SAEP. 3- Resposta dos
Técnicos à proposta de inclusão de seus nomes na página do IME – O Técnico José
Waner de O. Silva informou que, em pesquisa realizada com os técnicos administrativos do
Instituto de Matemática e Estatística, a grande maioria foi contra a proposta de divulgação de
seus nomes na página do IME.O Presidente sugeriu que o Técnico José Waner, fizesse
novamente uma consulta sobre a criação de um “IME Group” contemplando docentes e
técnicos e que utilizassem esse grupo como um meio de comunicação entre ambos. O Técnico
José Waner questionou sobre a realização de uma eleição com o objetivo de eleger novos
representantes técnicos administrativos no Colegiado. Fabiana, servidora da Secretaria
informou que já existe Comissão formada, e o Presidente informou que os técnicos podem
realizar essa consulta eleitoral. Não havendo mais assunto a tratar, foi encerrada a reunião,
cuja ata vai assinada por mim, Mariana Velloso Lopes, Secretária, juntamente com o Sr.
Presidente, Professor Sérgio José Xavier de Mendonça.
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