
Ata da 413ª Reunião do Colegiado de Unidade do Instituto de Matemática e Estatística, 
realizada em caráter ordinário em 12 de novembro de 2021. 
 
Pauta: 

1 – Aprovação da ata da reunião anterior; 
2 – Informes gerais; 
3 – Apresentação dos novos membros discentes; 
4 – Indicação de um docente para o Prêmio de Excelência em Docência – Destaque 

2021; 
5 – Comissão de PDU; 
6 – Homologação da Consulta Eleitoral para o Colegiado IME (2021-2023); 
7 – Proposta de Comissão Especial para acesso à Classe E – Profa. Cheng Xu; 
8 – Preparo para o retorno presencial; 
9 – Dinâmica das reuniões do Colegiado IME; 
10 – Realização do Exame do Profmat (ENA) no IME. 

 

Ao décimo segundo dia do mês de novembro de dois mil e vinte um, em reunião ordinária do 1 

Colegiado do Instituto de Matemática e Estatística, sob a presidência do Professor Sérgio José 2 

Xavier de Mendonça – Diretor do IME, estiveram presentes os Professores Aldo Amilcar Bazan 3 

Pacoricona, Alex Farah Pereira, Andréa Gomes Guimarães, Luiz Alberto Viana da Silva, Kátia 4 

Rosenvald Frensel, Cristhabel Janeth Casanova Vasquez, Jony Arrais Pinto Júnior, Patrícia Lu-5 

sié Velozo da Costa, Moisés Lima de Menezes, as discentes  Aline D’Avila Pereira e Laisa Soa-6 

res Pacheco e os Técnicos Administrativos Adelmo Bandeira de Lima Júnior, Fabiana Silva de 7 
Freitas Coelho e José Waner de O. Silva.  1 – Aprovação da ata anterior – O Presidente soli-8 

citou que todos os presentes fizessem a leitura da ata anterior e que apontassem eventuais 9 
correções. Sendo assim, após pequenas correções a ata da 412ª reunião foi aprovada por 10 

unanimidade. 2 - Informes gerais – O Presidente informou sobre o andamento da ideia de um 11 

curso de especialização em ensino da Matemática no Estado do Rio de Janeiro com polos em 12 

três cidades: Pádua, Niterói e Volta Redonda, em parceria com as prefeituras locais. Cada uma 13 

dessas grandes regiões seria atendida por um desses polos e seria um curso comum com as 14 

mesmas disciplinas em todos os polos. O Prof. Alex Farah solicitou que seja feita uma atualiza-15 

ção da DTS da Comissão de Gabinetes, pois o Prof. Danielle Sepe saiu da Comissão e o Prof. 16 

Sérgio Almaraz irá substituí-lo. Disse ainda, que houve uma atualização do quadro de gabine-17 

tes disponíveis, devido a alguns casos de exoneração e aposentadoria de docentes durante a 18 

pandemia. E sugeriu ainda que fosse compartilhado e publicizado o levantamento elaborado 19 

pela Secretaria Administrativa de todas as Comissões que ainda estão vigentes para toda a 20 
Comunidade do IME. 3 – Apresentação dos novos membros discentes – O Presidente 21 

apresentou as novas discentes eleitas para o Colegiado: Aline D’Avila Pereira e Laisa Soares 22 
Pacheco 4 – Indicação de um docente para o Prêmio de Excelência em Docência – Desta-23 

que 2021– A Profa. Andréa sugeriu que o Prof. Victor Balestro, coordenador do curso de bacha-24 

relado em matemática e a Profa. Lhaylla, coordenadora do curso de licenciatura em matemática 25 

indicassem nomes para o Prêmio de Excelência em Docência. A Profa. Lhaylla sugeriu a indi-26 

cação de quatro docentes que lecionam a disciplina de análise ativas, a Profa. Miriam, a Profa. 27 
Cibele, a Profa. Viviana e a Profa. Michele, que realizaram uma abordagem da disciplina, a qual 28 

os alunos aprovaram. Disse ainda que a Profa. Viviana participou do momento de acolhimento 29 

dos alunos durante esse período de pandemia. Apontou também que a Profa. Viviana deu auxí-30 

lio a um aluno surdo, aprendendo a língua de libras para que o aluno acompanhasse a sua dis-31 

ciplina. A Profa. Patrícia sugeriu o nome do Prof. Jony Arrais e da Profa. Jéssica para serem in-32 

dicados ao prêmio de excelência docência. Após votação, o Colegiado do IME escolheu indicar, 33 



por 5 votos, o Prof. Jony Arrais Pinto Júnior para o Prêmio de Excelência em Docência - desta-34 
que 2021. 5 – Comissão de PDU - O Presidente solicitou que o Colegiado aprovasse os no-35 

mes indicados anteriormente para compor a Comissão de PDU. Foram então escolhidos como 36 

membros: Prof. Max, Profa.  Begoña, Prof. Zhou Detang e Prof. Rafael Santos, a Técnica Fabi-37 

ana e os discentes João Pedro Teixeira de Sá e Paulo Vitor Assis Silva. Após deliberação, o 38 
Colegiado aprovou esses nomes para compor a Comissão de PDU.  6 – Homologação da 39 

Consulta Eleitoral para o Colegiado do IME (2021-2023) – O Presidente informou que foram 40 

eleitos novos membros do Colegiado do Instituto de Matemática e Estatística em consulta elei-41 

toral realizada nos dias 25, 26 e 27 de outubro. A chapa foi formada pelos(as) docentes: Alex 42 

Farah Pereira – SIAPE 1696791 (Titular), Aldo Amilcar Bazán Pacoricona- SIAPE 1892207 43 

(Suplente), Luiz Alberto Alberto Viana da Silva - SIAPE 2916959 (Titular), Carlos Manuel Guz-44 

man Jimenes - SIAPE 1337843 (Suplente), Vitor Balestro Dias da Silva – SIAPE 1191895 (Titu-45 

lar), Isabel Lugão Rios - SIAPE 1045999 (Suplente), Andréa Gomes Guimarães – SIAPE 46 

2210316 (Titular), María Asunción Jiménez Grande - SIAPE 2009294 (Suplente), Luiz Manoel 47 

Silva de Figueiredo – SIAPE 311377 (Titular), Cristhabel Janeth Casanova Vasquez - SIAPE 48 

2993265 (Suplente), Sergio de Moura Almaraz – SIAPE 1679528 (Titular), Jethro William van 49 

Ekeren- SIAPE 2266474 (Suplente), Rodrigo Salomão – SIAPE 1735250 (Titular), Katia Rosen-50 

vald Frensel - SIAPE 311334 (Suplente), Max Oliveira de Souza – SIAPE 1352879 (Titular), 51 

Simon George Chiossi - SIAPE 1148800 (Suplente), Patrícia Lusié Velozo da Costa – SIAPE 52 

1805333 (Titular), Rafael Santos Erbisti – SIAPE 1124184 (Suplente) e Jony Arrais Pinto Junior 53 

– SIAPE 2722748 (Titular) e Marco Aurélio dos Santos Sanfins – SIAPE 764008 (Suplente). O 54 

Presidente solicitou a homologação da consulta eleitoral de representantes docentes no Cole-55 
giado do IME e foi homologada por unanimidade. 7- Proposta de Comissão Especial para 56 

acesso à Classe E – Profa. Cheng Xu – A Profa.  Andréa sugeriu que o colegiado escolhesse 57 

por e-mail os membros para comporem a Comissão Especial para acesso à classe E da Profa. 58 

Cheng Xu, e pediu que fosse definida uma data limite para definir nomes para compor a Co-59 

missão. Disse, ainda, que no próprio e-mail poderá ser feita uma ordem de preferência de no-60 

mes indicados pelo Colegiado. O Presidente informou que alguns institutos usam a estratégia 61 

de escolher cinco nomes externos como membros titulares e dois suplentes, sendo um da UFF 62 

e outro externo. Disse, ainda, que sugere uma data limite de 26/11 para a consulta por e-mail.  63 

A Téc. Fabiana lembrou que, na última composição de Comissão Especial para Acesso à Clas-64 

se E realizada pelo IME, a Secretaria da Direção teve dificuldades para definir uma Comissão 65 

no final e início do ano, pois durante esses períodos, geralmente, muitos docentes possuem 66 

bancas marcadas e o mês é mais curto por causa das festas de fim de ano, e no início do ano 67 

os docentes encontram-se em período de férias. O Colegiado do IME aderiu a essa proposta 68 
de consulta de escolha de membros para compor a Comissão Especial por e-mail. 8 - Preparo 69 

para o retorno presencial – O Presidente informou que a Secretaria da Direção fez um levan-70 

tamento e verificou quantas janelas precisam ficar abertas e que está aguardando um retorno 71 

da Reitoria. Disse, ainda que apresentou uma proposta de projeto de resolução ao CUV no 72 

qual defende o passaporte da vacinação para os docentes, discentes e técnicos administrativos 73 

voltarem presencialmente ao IME. Disse ainda que procurou escrever uma resolução que fosse 74 

respeitosa para o indivíduo que não quis se vacinar, mas que precisamos priorizar a saúde de 75 

todos, vacinados ou não. Essencialmente, a proposta deixa os não vacinados necessariamente 76 
em trabalho remoto, até que a pandemia fique totalmente controlada. A Téc. Fabiana informou 77 

que a Direção redigiu dois ofícios, sendo o primeiro direcionado à Prograd, acerca da adapta-78 

ção de salas de aula nas salas UFASA, no campus da Praia Vermelha, e sobre a questão de 79 

providências quanto ao uso de elevadores, que têm um fluxo muito grande de usuários e foi 80 

sugerido que seja dada prioridade para uso de salas no primeiro andar aos docentes mais ido-81 

sos ou que tenham dificuldades para subir escadas. E o segundo, para a Proad, pedindo provi-82 

dências nos prédios para aquisição de ventiladores comerciais, e que estamos esperando res-83 



posta desses dois ofícios. Disse, ainda, que com a verba de livre-ordenação foi feito um pedido 84 

de compras de ventiladores para o IME. A Profa. Andréa perguntou sobre a questão da internet 85 

e se o Instituto sabe o que a UFF está fazendo em relação à vacina, pois a UFRJ vai pedir o 86 

comprovante de vacina para discentes, docentes e técnicos. O Presidente informou que há 87 

cerca de dois anos o IME havia feito um pedido de compra de switch, mas o STI recomendou 88 

não comprar porque tinha equipamentos e que faria um estudo para resolver totalmente o pro-89 

blema de internet dentro do IME. Disse ainda que, com a ocupação dos docentes nos gabine-90 

tes, a situação de como está a internet no IME poderá ser verificada de modo mais concreto. A 91 

Profa.  Patrícia sugeriu fazer uma consulta ao STI perguntando quantas saídas tem no switch e 92 

roteador, e quantos pontos de internet estão faltando no IME. Disse ainda que houve um pro-93 

blema no ar-condicionado e que houve um vazamento no segundo andar, e que esse ar-94 

condicionado central toda vez tem problema, e não vê a necessidade de compra de ventilado-95 

res. Ela sugeriu a troca de ar-condicionado central para o ar-condicionado Split em cada sala 96 

de aula. A Profa.  Andréa endossou esse pedido do ar-condicionado da Profa. Patrícia. O Presi-97 

dente disse que o prédio foi construído numa lógica de ar-condicionado central e sugeriu que, 98 

na próxima reunião do Colegiado, essa questão do ar-condicionado central seja um ponto de 99 

pauta, e que outra situação a ser discutida são as questões ligadas à pandemia. O Prof. Vitor 100 

disse que utilizou ar condicionado central com as janelas abertas e teve uma experiência boa. A 101 

Téc. Fabiana observou que acredita que, quando os dois prédios estiverem com fluxo grande 102 

de aulas e de funcionários trabalhando nas secretarias e coordenações, o sistema de ar-103 

condicionado central não irá funcionar com as janelas abertas. A Profa. Kátia acredita que o ar-104 

condicionado não dará vazão com as janelas abertas e que o sistema poderá ficar sobrecarre-105 

gado. O Prof. Alex ressaltou que desde que o IME se instalou no campus do Gragoatá a inter-106 

net nunca funcionou direito. Disse ainda que, na seleção de professor substituto do GAN, em 107 

agosto, a Secretaria da Direção fez um chamado, e só funcionou a internet na chefia do GAN, 108 

que na Secretaria de Departamentos a internet não está funcionando, e que não temos estrutu-109 

ra do ar-condicionado. Também disse que a limpeza nos espaços estava deixando a desejar, e 110 

que há preocupação com essas questões de estrutura do prédio. A Téc. Fabiana esclareceu 111 

que esse pedido de limpeza de gabinetes foi feito antes do Concurso de Professor substituto. E 112 

que isso será cobrado do encarregado da limpeza dos prédios do Bloco G e H. Disse ainda que 113 

essa questão do ar-condicionado é um problema recorrente no Instituto e que o problema na 114 

internet não é uma questão de quantos pontos tem no IME, pois o STI fez a verificação de pon-115 

tos e não estavam funcionando.  A Profa. Patrícia esclareceu que um funcionário do STI disse 116 

que um dos aparelhos não estava funcionando, e que iria acompanhar esse não funcionamento 117 

e que pode haver aparelho com defeito. Disse ainda que, nos dias em que esteve no IME na 118 

seleção de Professor Substituto do GET, a sua sala e da chefia estavam limpas, mas as portas 119 

estavam cheias de mofo e que não foram limpas. O Presidente pontuou que a questão do cu-120 

pim só irá embora definitivamente quando o prédio estiver ocupado novamente, mas que, pon-121 

tualmente, precisamos ir sanando as situações de cupim. A Profa. Andréa sugeriu que fossem 122 

feitas dedetizações mais regulares nos prédios. A Téc. Fabiana sugeriu que os docentes fizes-123 

sem uma verificação de funcionamento de internet. O Prof. Victor disse que pode ir ao IME veri-124 

ficar se tem internet no seu gabinete. Disse ainda que o STI só aceita pedido individual de ati-125 

vação do ponto de internet, que não aceita verificar todos os pontos de internet das Secretarias, 126 
Coordenações e Gabinetes e que o procedimento de atendimento do STI é de que cada usuá-127 

rio abra pedido de chamado ao STI, com a localização do ponto de ativação de internet. O Prof. 128 

Victor sugeriu que a Direção faça uma comunicação única de chamado ao STI, e informe que 129 

esse protocolo de atendimento não atende ao IME. O Presidente esclareceu que o STI possui 130 

essa dinâmica de pedido por chamado individual. E sugeriu que o Colegiado faça um texto di-131 
recionado ao STI, com cópia para o Reitor. Essa proposta de texto foi aceita pelo Colegiado. 9 - 132 

Dinâmica das reuniões do Colegiado IME- O Presidente sugeriu um tempo de três minutos 133 



de fala para cada membro do Colegiado, assim as reuniões não ficariam tão longas. O Colegi-134 
ado concordou com essa decisão. 10 - Realização do Exame do Profmat (ENA) no IME- A 135 

Profa. Andréa, a pedido da Profa. Dirce, coordenadora do Profmat, pediu para o Colegiado 136 

aprovar a realização do concurso seletivo do Profmat no dia 04 de dezembro na UFF no IME, o 137 

que foi aceito por todos. A Profa. Andréa solicitou a presença de um funcionário para abrir os 138 

prédios às 10h, dar um suporte durante o processo seletivo, e falou que pensaram no Téc. Si-139 

las. Disse ainda que 34 a 44 alunos participarão do concurso e solicitou a limpeza das salas, 140 

álcool em gel e ventiladores para realização do processo seletivo. E também perguntou da 141 

possibilidade de usar um computador e impressora durante o processo seletivo. A Téc. Fabiana 142 

informou que seria melhor utilizarem a Secretaria do Bloco G, pois tem uma impressora copia-143 

dora. Disse ainda que os ventiladores ainda não estão disponíveis para uso e devem chegar no 144 

final do ano. Não havendo mais assunto a tratar, foi encerrada a reunião, cuja ata vai datada e 145 

assinada por mim, Fabiana Silva de Freitas Coelho, juntamente com o Sr. Presidente, Profes-146 

sor Sérgio José Xavier de Mendonça. 147 

_______________________________

PRESIDENTE 

_______________________________

SECRETÁRIA 
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