
Ata da 409ª Reunião do Colegiado de Unidade do Instituto de Matemática e 
Estatística, realizada em caráter ordinário em 13 de Agosto de 2021. 
 
Pauta: 

1 - Aprovação da reunião 408 ª; 
2 - Informes gerais; 
3 – Proposta de PDU do IME-UFF; 
4 – Comissão Eleitoral para escolha de representantes docentes do Colegiado IME-UFF 

2021-2023; 
5 – Comissão de Avaliação Local do IME-UFF; 

Ao décimo terceiro dia do mês de agosto de dois mil e vinte 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, Roberto 
Geraldo Tavares Arnaut, Begoña Alarcón Cotillas, Luiz Alberto Viana da Silva, Kátia 
Rosenvald Frensel, Cristhabel Janeth Casanova Vasquez, Jony Arrais Pinto Júnior, Ana 
Maria Lima de Farias, Max Oliveira de Souza, Leonardo Tadeu Silvares Martins, Patrícia 
Lusié Velozo da Costa, Sérgio de Moura Almaraz e os Técnico-administrativos José Waner 
de O. Silva, Alexandre Cunha Martins e Fabiana Silva de Freitas Coelho.  E foram 
convidados para participar da reunião os membros da Comissão para o Projeto 
Acadêmico do IME: Prof.ª Renata Del Vecchio e Prof. Javier Ribon Herguedas . 1 – 
Aprovação da ata da 408ª reunião – O Presidente solicitou que todos os presentes 
fizessem a leitura da ata da 408ª reunião, realizada em caráter extraordinário, e que 
apontassem eventuais correções. Sendo assim, após pequenas correções a ata foi 
aprovada por unanimidade. 2 - Informes gerais – A Prof.ª Andréa, membro da Comissão 
de sindicância, informou que o Prof. Rodrigo Salomão, presidente da Comissão de 
Sindicância, encaminhou um relatório da Comissão de Sindicância para que a Direção 
dê prosseguimento ao processo dos fatos relatados pela Professora Maria Amélia. O 
Presidente informou sobre algumas ideias em relação ao conteúdo da página do IME. 
Falou também sobre a ideia de criação de uma Comissão sobre os conteúdos das 
páginas que se encontram desatualizados nas páginas dos Departamentos e 
Coordenações, por exemplo sendo uma iniciativa em conjunto com o Colegiado e propôs 
a criação de um programa de entrevistas contemplando entrevistas de docentes que tem 
valor inestimável para IME, e que de alguma forma contribuíram para o ensino, pesquisa 
e extensão do Instituto. Disse ainda que a página do IME ainda está hospedada na 
Localweb, apesar de já ter havido reunião com o STI onde foi solicitado que o site do IME 
seja hospedado no NTI, deixando o site da Localweb  apenas como backup. Disse que 
cobrará de novo uma solução do STI de modo que a página fique hospedada na UFF.  O 
Prof. Max sugeriu a criação de um boletim ou programa para o IME.  A Técnica Fabiana 
disse que as chefias de Departamento e coordenadores de curso sempre devem estar 
envolvidos nessas atualizações das páginas do IME.  A Prof.ª Ana Maria disse que o site 
deve ser visto como “cartão de visitas” do IME  e que é necessário otimizar e melhorar a 
página do IME, e que ele seja um site de divulgação sobre os eventos e atividades que 
ocorrem dentro do Instituto. Disse ainda que, quando era Chefe de Departamento, houve 
uma Comissão do IME com o objetivo de uniformizar essas páginas. E o processo de 
alimentação é trabalhoso, e, na sua visão, a página do IME deveria ser concebida como 



uma página central do Instituto e as demais páginas poderiam ser geridas e atualizadas 
pelos próprios departamentos e coordenações de curso.  A Prof.ª Begoña  disse que o 
site deveria ser de domínio do STI e no layout da UFF. Disse ainda, que em algumas 
ocasiões as notícias referentes a eventos do IME não são disponibilizadas de maneira 
célere. Disse ainda que sugeriu ao Prof. Juan a criação de um google calendar para as 
pessoas que lideram as equipes de projeto de pesquisa e extensão, com o objetivo de 
que os eventos sejam divulgados por eles semanalmente na página do IME.  O 
Presidente esclareceu que o Emanuel, técnico de informática, que controla o site pediu 
para ficar responsável pela inclusão de conteúdos na página para assegurar a segurança 
do site.  A Técnica Fabiana indicou que os docentes já fazem a indicação correta de 
disponibilização desses eventos e que a secretaria da direção entra em contato com o 
Emanuel para a divulgação desses eventos. O Presidente sugere que o site do IME 
criasse um espaço indicando os “projetos de ensino, pesquisa e extensão” que estão 
sendo desenvolvidos no IME. 3 – Proposta de PDU do IME-UFF – A Prof.ª Renata, 
membro da Comissão para o Projeto Acadêmico do IME, relatou que a Comissão tomou 
como ponto de partida várias instâncias do Instituto tais como Departamento e 
Coordenações, e solicitou a escuta de docentes, discentes e técnicos para contribuírem 
na elaboração do Projeto Acadêmico. O Presidente disse que a elaboração de um PDU 
para o IME poderia ser análoga à proposta do PDI para a UFF. Disse que se for pra 
escrever um PDU meramente formal, seria fácil, mas não serviria para nada. Segundo 
ele, o importante é escrever um PDU que realmente faça a diferença para nosso Instituto. 
Disse ainda que seria interessante a colaboração de docentes, discentes e técnicos na 
elaboração do PDU do IME. E, na sua visão, a proposta de elaboração de PDU deve ser 
organizada a partir das áreas: ensino, pesquisa e extensão. O Prof. Max ressaltou que o 
PDU necessita do desenvolvimento de uma análise SWOT que consiste na identificação 
de forças, oportunidades,  fraquezas e ameaças relacionadas a uma organização. A UFF 
possui um Guia de PDU que foi compartilhado com o Colegiado. A Prof.ª Renata apontou 
que a Comissão de Projeto Acadêmico elaborou um relatório relatando os problemas 
identificados pelas chefias de departamento e as coordenações, e que um dos problemas 
relatados foi sobre o site do IME, e outras questões ligadas ao espaço dos prédios e 
problemas na infraestrutura. Em relação às pós-graduações, existe uma meta de 
internacionalização e a busca de um conceito maior na CAPES, bem como a criação de 
novas pós-graduações e um planejamento de cada departamento e coordenações. O 
Prof. Javier, membro da Comissão para o Projeto Acadêmico do IME, relatou que a 
Comissão recebeu reclamações referentes a problemas do dia a dia, e que a estrutura 
administrativa do IME deveria ser repensada junto com uma distribuição mais racional 
dos recursos. Disse ainda que a elaboração de PDU deve ser modesta e de acordo com 
as necessidades do Instituto. O Prof. Leonardo, membro da Comissão de Projeto 
Acadêmico relatou que o trabalho da Comissão em um primeiro momento foi de fazer um 
diagnóstico e um levantamento das necessidades junto às coordenações e chefias de 
departamento. Esse levantamento apontou reclamações do dia-a-dia como a 
necessidade de informatização de dados e o questionamento sobre a quantidade de 
discentes que são bolsistas de iniciação científica. Disse ainda que algumas informações 
encontram-se dispersas ou perdidas. Um ponto que considera relevante é a necessidade 
do apoio das secretarias e dos técnicos em projetos de fomento e na organização de 
eventos. O Prof. Leonardo e a Prof.ª Renata informaram que o relatório já foi 



encaminhado para o Colegiado. A Prof.ª Andréa perguntou quais serão as ações das 
IFES para manter as bolsas de pós-graduações disponíveis para os alunos, já que existe 
um problema de escassez de bolsas e falta de recursos nas pós-graduações. A Prof.ª 
Renata destacou que o problema de falta de recurso está presente em todas as instâncias 
e a falta de recurso material ocasiona a deterioração dos prédios. O Presidente comentou 
que houve mesmo uma deterioração dos prédios, por exemplo, infestações de cupins, 
devido ao fechamento dos mesmos por causa da pandemia, mas que, do ponto de vista  
financeiro, a UFF economizou muitos recursos nesse período, por exemplo gastos com 
energia e restaurante. O Prof. Max esclareceu a dúvida da Prof.ª Andréa e que realmente 
existe uma escassez de bolsas disponíveis para a pós-graduação nesse período. 
Pontuou também que a intenção da CAPES é diminuir cada vez mais os programas de 
pós-graduações e na sua perspectiva existe uma má vontade em relação a candidatura 
e criação de cursos novos de pós-graduação. O Presidente sugeriu que na elaboração 
do PDU haja uma ampla escuta dos docentes, técnicos e discentes e que o relatório da 
Comissão de Projeto Acadêmico estará dando um norte sobre o desenvolvimento do PDU 
do IME. E sugeriu que haja reuniões para ouvir os setores do IME. A Prof.ª Begoña sugere 
utilizar o relatório da Comissão e começar a organizar mesas-redondas para elaboração 
e planejamento de um PDU e também para o aprendizado desses grupos. O Presidente 
então propôs a criação de uma Comissão de PDU do IME, composta pelo Prof . Max, 
pela Téc. Adm. Fabiana e por um representante do Projeto Acadêmico. A Prof.ª Begoña 
se prontificou a ajudar a Comissão no que for preciso, sobretudo na organização dessas 
mesas-redondas. Sendo assim, o Colegiado aprovou com unanimidade os nomes do 
Prof. Max Oliveira de Souza e da Téc. Adm. Fabiana Silva de Freitas Coelho, e um 
representante que será indicado pela Comissão do Projeto Acadêmico, além de um 
representante discente.  4 – Comissão Eleitoral para escolha de representantes 
docentes do Colegiado IME-UFF (2021-2023) - O Presidente solicitou ao Colegiado 
sugestão de nomes para formar a Comissão Eleitoral para a escolha de representantes 
docentes da Eleição do Colegiado de 2021–2023. O Prof. Alex sugeriu entrar em contato 
com a Comissão de Eleição anterior para verificar se gostariam de  participar  novamente 
da Comissão Eleitoral. A Prof.ª Ana Maria se prontificou a participar da Comissão Eleitoral, 
já que não pretende fazer parte de nenhuma chapa. Diante disso, o Presidente pediu que a 
Prof.ª Ana Maria montasse a Comissão. O Colegiado apoiou essa decisão. 5 – Comissão 
de Avaliação Local do IME-UFF - Prof.ª Andréa informou que as docentes Heloísa e Luz 
Amanda gostariam de continuar na Comissão. A Técnica Fabiana havia dito que essa 
Comissão é formada por docentes, técnicos e discentes. Sendo assim, o Colegiado aprovou 
por unanimidade a seguinte composição: Prof.ª Heloisa Bauzer Medeiros (GMA), Prof.ª Luz 
Amanda Melgar Santander (GET), os técnicos administrativos Jose Waner De Oliveira 
(SECRETARIA DA DIREÇÃO) e Fabiana Silva de Freitas Coelho (SECRETARIA DA 
DIREÇÃO) e solicitou que a Secretaria da Direção entrasse em contato com o 
representante dos discentes no Colegiado para que possa indicar um discente para 
compor a Comissão de Avaliação Local. Não havendo mais assunto a tratar, foi encerrada 
a reunião, cuja ata vai datada e assinada por mim, Mariana Velloso Lopes, Secretária, 
juntamente com o Sr. Presidente, Professor Sérgio José Xavier de Mendonça. 

    ______________________________               _____________________________ 

            PRESIDENTE                                               SECRETÁRIA 
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