
 
Ata da 404ª Reunião do Colegiado de Unidade do Instituto de Matemática e Estatística, 
realizada em caráter ordinário em 14 de maio de 2021. 
 
Pauta: 

1 - Aprovação da ata da reunião anterior; 
2 - Informes gerais; 
3 - Homologação das Consultas Eleitorais para Chefias de Departamento (GAN, GMA, 

GGM e GET); 
4 - Comissão de Avaliação Docente no IME; 
5 - Aprovação da CEL para eleição da nova Coordenação da Pós Graduação em 

Matemática - GPM. 
 

Ao décimo quarto dia de maio de dois mil e vinte e um, em reunião ordinária do Colegiado do 1 
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, Andréa Gomes Guimarães, Roberto Geraldo Tavares Arnaut, Be-4 

goña Alarcón Cotillas, Kátia Rosenvald Frensel, Cristhabel Janeth Casanova Vasquez, Jony 5 
Arrais Pinto Júnior, Max Oliveira de Souza, Moisés Lima de Menezes, Sérgio de Moura Almaraz, 6 
e o Técnico Administrativo José Waner de O. Silva.  Também estiveram presentes os docentes 7 
Alex Laier Bordignon e Vitor Balestro. 1 – Aprovação da ata anterior – O Presidente solicitou 8 

que todos os presentes fizessem a leitura da ata da 403ª reunião e que apontassem eventuais 9 

correções. Sendo assim, após pequenas correções a ata foi aprovada com sete votos favorá-10 
veis e três abstenções. 2 - Informes gerais – O Presidente informou sobre uma proposta trazi-11 
da pelo Prof. Sérgio Almaraz e pediu que o mesmo explicasse melhor. Então, o Prof. Sérgio 12 
Almaraz informou que a Profa. Suzana, Coordenadora de Engenharia de Produção, entrou em 13 
contato para propor uma reforma curricular com a criação de disciplinas de extensão, represen-14 
tando um aumento de dez por cento da carga horária de extensão e redução da carga horária 15 
das matérias de cálculo. Em seguida, o Prof. Moisés sugeriu que a Profa. Suzana seja convida-16 
da para uma reunião do Colegiado, a fim de esclarecer as dúvidas. A Profa. Andréa ressaltou 17 
que não faz sentido o IME criar uma disciplina de extensão para a Engenharia. A Profa. Begoña 18 
confirmou que haverá um corte de cargas horárias de matérias básicas do IME, devido à refor-19 
ma curricular dos cursos de engenharias e, por isso, a Coordenadora Suzana está propondo a 20 
criação de projetos de extensão para compensar essa perda. A Profa. Begoña ressaltou que o 21 
IME pode criar seus próprios projetos de extensão, como já vem fazendo, ou aceitar projetos 22 
de extensão em parceria com a Engenharia. O Prof. Sérgio Almaraz informou que haverá uma 23 
reunião de coordenadores e a Coordenadora Suzana também o convidou a participar, então 24 
ele poderá aproveitar para convidá-la a participar da próxima reunião do Colegiado. Ele sugeriu 25 
que também seja convidada a comissão de reestruturação dos cursos em geral que está sendo 26 
reativada no GMA, a qual vai estudar sobre este assunto. O Presidente falou sobre aproveitar 27 
esse momento como uma oportunidade para propor uma maior interação entre as engenharias 28 
e os alunos do IME, de forma que isto seja positivo para o IME e para a UFF. O Prof. Max res-29 
saltou que essa mudança de dez por cento de carga horária de extensão poderá causar mu-30 
danças drásticas na carga docente dos departamentos e, por isso, a Engenharia está fazendo 31 
esta proposta, de modo que haja um equilíbrio para não causar uma evasão de carga horária, 32 
tanto para a Engenharia quanto para o IME e falou também que essa mudança abre uma opor-33 
tunidade para que o IME tenha maior contato com a Engenharia neste sentido de formação e 34 
até com possibilidade de mesclar projetos de extensão. A Profa. Andréa ressaltou que será 35 
bem mais do que dez por cento de carga horária e sugere que os departamentos comecem a 36 
conversar o quanto antes sobre este assunto, para não serem pegos de surpresa, pois o GGM 37 



 
deve perder muita carga horária e isto é preocupante. O Presidente falou sobre fazer reuniões 38 
com as coordenações e departamentos para pensar sobre este e outros assuntos. Em seguida, 39 
o Presidente informou que a reitoria está estudando sobre como viabilizar os concursos remo-40 
tos de forma segura. Informou também que a Direção está cobrando da SOMA e da reitoria 41 
providências sobre os problemas nos prédios do IME, como a infestação de cupins, vazamen-42 
tos de água do sistema de ar condicionado e alagamentos de salas. Em seguida, a Profa. Be-43 
goña foi convidada a falar sobre um convênio que está sendo proposto entre o IME e a Univer-44 
sidade de San Augustin no Peru. Então ela informou que já aconteceram três reuniões, nas 45 
quais a Universidade de San Augustin pede auxílio para co-orientação e orientação de alunos 46 
de TCC de graduação e de mestrado e também para capacitá-los e dar aulas para os alunos 47 
deles. Além disso, eles pedem que os alunos deles assistam aulas remotas do IME. A Profa. 48 
Begoña informou que é preciso fazer o convênio formal com aprovação da UFF e perguntou se 49 
o Colegiado deseja aprovar este convênio. O Prof. Max informou que os convênios são aceitos 50 
primeiramente pelos cursos, com aprovação nas reuniões dos departamentos, até pela questão 51 
de carga horária. O Prof. Juan ressaltou que será uma forte colaboração do IME e que desejam 52 
incluir algumas questões nas cláusulas do convênio, o qual será analisado pelo SRI e é preciso 53 
também a aprovação do Colegiado. Informou que poderá ser apresentada uma primeira versão 54 
da proposta na próxima reunião do Colegiado. A Profa. Begoña ressaltou que entende a preo-55 
cupação do Prof. Max com a questão de carga horária e de disciplinas. E o Prof. Max pergun-56 
tou se estão pensando em duplo diploma, mas a Profa. Begoña falou que preferem realizar algo 57 
mais simples, aproveitando este período de aulas remotas. O Presidente ressaltou que é uma 58 
ótima ideia, pois vai fortalecer até a pós-graduação do IME. 3 – Homologação das Consultas 59 
Eleitorais para Chefias de Departamento (GAN, GMA, GGM e GET) – O Presidente informou 60 
sobre as consultas eleitorais realizadas para a escolha de chefes e subchefes dos departamen-61 
tos GAN, GMA, GGM e GET, as quais resultaram nos seguintes eleitos:  Prof. Alex Farah Perei-62 
ra (SIAPE 1696791) como chefe e o Prof. Aldo Amilcar Bazan Pacoricona (SIAPE 1892207) 63 
como subchefe do Departamento de Análise (GAN), o Prof. Sérgio de Moura Almaraz (SIAPE 64 
1679528) como chefe e o Prof. Marco Pacini (SIAPE 1566310) como subchefe do Departamen-65 
to de Matemática Aplicada (GMA), o Prof. Luiz Manoel Silva de Figueiredo (SIAPE 0311377) 66 
como chefe e o Prof. Alex Laier Bordignon (SIAPE 1802818) como subchefe do Departamento 67 
de Geometria (GGM) e a Profa. Patrícia Lusié Velozo da Costa (SIAPE 1805333) como chefe e 68 
a Profa. Jessica Quintanilha Kubrusly (SIAPE 1710182) como subchefe do Departamento de 69 
Estatística (GET). Em seguida, o Presidente propôs a homologação dos resultados das consul-70 
tas eleitorais e a proposta foi aprovada pela maioria dos membros. O Presidente parabenizou 71 
todos os chefes e subchefes eleitos. 4 – Comissão de Avaliação Docente no IME – O Presi-72 
dente informou sobre a necessidade de designar novos membros para a Comissão de Avalia-73 
ção do IME e que já consultou se alguém da comissão atual deseja continuar, mas a resposta 74 
foi negativa. Em seguida, a Profa. Andréa propôs o nome do Prof. Juan Bautista Límaco Ferrel 75 
e do Prof. Max Oliveira de Souza como membros titulares, os quais concordaram em aceitar o 76 
convite. A Profa. Andréa propôs uma consulta de nomes dentro dos departamentos e com res-77 
posta por e-mail para agilizar. O Presidente propôs que cada membro do Colegiado consulte 78 
seu departamento sobre sugestões de nomes para esta comissão, com vistas a uma posterior 79 
reunião extraordinária para aprovação dos nomes sugeridos, então a proposta foi aprovada por 80 
maioria, com uma abstenção. 5 – Aprovação da CEL para eleição da nova Coordenação da 81 
GPM – O Prof. Max, Coordenador da Pós-graduação em Matemática (GPM), propôs os seguin-82 
tes nomes para a composição da Comissão Eleitoral para a escolha da nova Coordenação da 83 
GPM: Adriana Victoria da Luz Angeloni (docente - GMA), Renata Raposo Del-Vecchio (docente 84 
- GAN) e Xu Cheng (docente - GMA) como titulares e Maria Amélia Salazar Pizon (docente - 85 
GMA) como suplente, Manoel da Silva Oliveira (discente - GPM) como titular e Crísia Ramos 86 
de Oliveira (discente - GPM) como suplente. O Presidente colocou a proposta em votação e foi 87 



 
aprovada por maioria com uma abstenção. Em seguida o Prof. Sérgio Almaraz falou sobre a 88 
necessidade de se formar uma comissão para a solução do caso de desrespeito e ameaça de 89 
um aluno com a Profa. Maria Amélia durante uma aula remota. Ele informou que a Professora 90 
procurou a PROGRAD, a qual orientou que ela levasse o assunto primeiro à Direção do IME. O 91 
Presidente informou que pode ser criada uma comissão de sindicância. A Profa. Andréa pediu 92 
informações para o procedimento de formação de comissão de sindicância e o Presidente in-93 
formou que o Diretor pode criar uma comissão de sindicância como mecanismo inicial para in-94 
vestigação dos fatos e, posteriormente, pode instaurar um processo administrativo disciplinar 95 
(PAD), pois ele se aplica tanto aos servidores quanto aos alunos da instituição. O Presidente 96 
perguntou se há indicação de nomes para a comissão, mas a Profa. Andréa propôs que isso 97 
fosse consultado nos departamentos e pelo menos com uma pessoa já experiente no assunto. 98 
Ela sugeriu que seja convidado o Prof. Haroldo Belo ou a Profa. Renata Del Vecchio, mas o 99 
Prof. Alex Farah informou que o Prof. Haroldo entrará em férias e licença prêmio. O Presidente 100 
sugeriu que os departamentos indiquem três nomes de docentes. O Prof. Max falou que, se-101 
gundo o estatuto, a comissão só é necessária no caso de desligamento do aluno e que no caso 102 
de outras punições, como a suspensão até trinta dias, cabe ao Diretor a decisão. O Presidente 103 
esclareceu que a comissão vai estudar o caso e, se for algo grave, pode indicar a necessidade 104 
de um PAD. Em seguida, o Presidente solicitou ao Prof. Sérgio Almaraz que pense em nomes 105 
de docentes que aceitem participar da Comissão de Sindicância e, se possível, um discente. 106 
Não havendo mais assunto a tratar, foi encerrada a reunião, cuja ata vai datada e assinada por 107 
mim, Fabiana Silva de Freitas Coelho, Secretária, juntamente com o Sr. Presidente, Professor 108 
Sérgio José Xavier de Mendonça. 109 
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