
Ata da 415ª Reunião do Colegiado de Unidade do Instituto de Matemática e 
Estatística, realizada em caráter extraordinário em 30 de março de 2022. 
 
Pauta: 

1 – Posse dos novos membros do Colegiado; 
2 – Apresentação dos problemas estruturais do IME em face ao retorno presencial; 

 

Ao trigésimo dia de março de dois mil e vinte e dois, em reunião extraordinária do 1 

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

Sérgio José Xavier de Mendonça – Diretor do IME-UFF, estiveram presentes os 3 

Professores Juan Bautista Limaco Ferrel, Alex Farah Pereira, Carlos Manuel Guzman 4 

Jimenes, Vitor Balestro Dias da Silva, Andréa Gomes Guimarães, Luiz Manoel Silva de 5 

Figueiredo, Luiz Alberto Alberto Viana da Silva, Cristhabel Janeth Casanova Vasquez, 6 

Sergio de Moura Almaraz, Katia Rosenvald Frensel, Max Oliveira de Souza, Patrícia 7 

Lusié Velozo da Costa, Rafael Santos Erbisti, Jony Arrais Pinto Junior, a discente  Aline 8 

D’Ávila Pereira e o Técnico Administrativo José Waner de O. Silva.  1 – Posse dos 9 

novos membros do Colegiado – O Presidente deu posse aos novos membros do 10 

Colegiado IME para o mandato de 2022-2024. 2 – Apresentação dos problemas 11 

estruturais do IME em face ao retorno presencial – O Presidente informou sobre a 12 

proposta de colaboração com o curso do Turismo acerca do uso do laboratório de 13 

informática pelos alunos da Matemática e da Estatística. Os professores sugeriram que 14 

fosse elaborado um documento que oficializasse esta cooperação entre os cursos. A 15 

Profª. Patrícia ressaltou que mesmo com esse acordo, a Direção continue buscando por 16 

melhorias dos laboratórios do IME e que apesar do LIGRE ter 30 computadores 17 

funcionando, as configurações destes são bem antigas, prejudicando o andamento das 18 

disciplinas dadas. Além disso, a Profª. Patrícia pediu que fossem instalados, em caráter 19 

de urgência, aparelhos de ar-condicionado nos laboratórios de informática do IME já 20 

que os computadores podem queimar com o calor, conforme informado pelos próprios 21 

técnicos dos laboratórios.  A Profª. Andréa Gomes sugeriu discutir na próxima reunião 22 

do colegiado os valores disponíveis para as diferentes fontes de custeio, bem como as 23 

possibilidades de aplicação desses recursos. O Diretor informou que seria possível a 24 

disponibilidade do técnico em informática Diego, que atua no NANTE, para dar suporte 25 

ao laboratório do curso de Turismo conforme solicitado pelo diretor do Turismo. A Profª. 26 

Patrícia pediu que a Direção consiga algum funcionário para concentrar os problemas 27 

relacionados a Tecnologia de Informação do IME, conforme o Alci realizava. Foi 28 

abordado o problema das janelas que estão a ponto de cair, sendo um risco e um 29 

assunto de urgência. O Colegiado sugeriu ao diretor que verificasse junto a outros 30 

diretores a maneira pela qual eles conseguiram realizar a manutenção predial de forma 31 

célere. O diretor informou ao Colegiado da dificuldade de conseguir junto ao STI o 32 

restabelecimento pleno do sinal de internet. O Colegiado sugeriu ao diretor que fosse 33 

marcada uma reunião com o responsável geral pelo STI para discutir acerca dos 34 

problemas gerais enfrentados pelo IME no que diz respeito à conexão com a internet. O 35 

Prof. Alex Farah sugeriu que a direção definisse junto aos técnicos administrativos 36 

lotados nos departamentos a mudança da rotina de trabalho, visto que há a insatisfação 37 

de alunos e docentes em relação ao atendimento presencial na secretaria dos 38 



departamentos. O Colegiado deliberou que os técnicos administrativos, com exceção 39 

daqueles amparados pela instrução normativa, retornem a partir do dia 04 de abril ao 40 

trabalho presencial. Não havendo mais assunto a tratar, foi encerrada a reunião, cuja 41 

ata vai datada e assinada por mim, Filipe Vidal de Sousa, secretário, juntamente com o 42 

Sr. Presidente, Professor Sérgio José Xavier de Mendonça. 43 

 

SECRETÁRIO 
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