
Ata da 419ª Reunião do Colegiado de Unidade do Instituto de Matemática e 
Estatística, realizada em caráter ordinário em 08 de Julho de 2022. 

 
Pauta: 

1 - Aprovação da ata da reunião anterior; 
2 – Proposta de Compras de 2022; 
3 – Comissão de Gabinetes; 
4 – Avaliação de Cursos de Extensão; 
5 – Sala de Convivência 308-G; 
6 – Assuntos Gerais; 

 
 

1 Ao oitavo dia de julho de dois de dois mil e vinte e dois, em reunião ordinária do Colegiado 
2 do Instituto de Matemática e Estatística, sob a presidência do Professor Sérgio José 
3 Xavier de Mendonça – Diretor do IME-UFF, estiveram presentes os Professores Aldo 
4 Amilcar Bazán Pacoricona, Andréa Gomes Guimarães, Rodrigo Salomão, Patrícia Lusié 
5 Velozo da Costa, Jony Arrais Pinto Junior, o discente , Luiz Henrique Soares Freitas e os 
6 Técnicos Administrativos Adelmo Bandeira de Lima Júnior, Fabiana Silva de Freitas 
7 Coelho e José Waner de O. Silva. 1 – Aprovação da ata anterior – O Presidente solicitou 
8 que todos os presentes fizessem a leitura da ata anterior e que apontassem eventuais 
9 correções. Sendo assim, a ata de nº. 418 foi aprovada por unanimidade. 2 - Proposta de 

10 Compras de 2022– O Presidente apresentou a proposta do planejamento de compras 
11 de 2022, e pediu que o Colegiado avaliasse essa proposta de planejamento de compras 
12 e indicasse se falta algum item nessa proposta. A Profa. Andréa informou que a Profa. 
13 Abigail solicitou a compra de alguns itens de escritório e didático para o LEG. Após a 
14 apresentação dos itens, o Colegiado autorizou a compra desses itens de escritório. O 
15 Presidente elogiou a iniciativa do Colegiado de discutir a proposta de compras de 2022. 
16 A técnica Fabiana, informou que só será possível comprar a placa-mãe por dispensa de 
17 licitação, pois ela deve ser comprada junto com o processador e que desejam 
18 disponibilizar mais 20 máquinas para os laboratórios. A Profa. Patrícia, perguntou se seria 
19 possível comprar mesas e cadeiras para a sala de reuniões e para o laboratório. Disse 
20 ainda, que a Reitoria deveria ser pressionada para a manutenção do ar-condicionado. O 
21 Presidente sugeriu uma reunião do Colegiado com o Reitor com o tema: ar-condicionado. 
22 Após essas sugestões, o Colegiado do IME aprovou o planejamento de compras com as 
23 despesas correntes no valor de: R$136.208,97 e, pediu para priorizar em despesas de 
24 capital a compra de ventiladores e cadeiras para os laboratórios, cujo valor é R$ 
25 12.195,12. 3 – Comissão de Gabinetes – A Comissão de Gabinetes apresentou um 
26 levantamento de que há uma alta ocupação nos gabinetes e que, se o IME receber mais 
27 docentes aprovados em concurso, não haverá gabinetes para todos. Ela sugeriu que os 
28 gabinetes individuais passem a ser duplos, e que os docentes aposentados utilizem 
29 gabinetes destinados aos professores visitantes. Informou também, que os gabinetes do 
30 Prof. Celso e Prof. Abramo estão desocupados e já podem virar gabinetes duplos. O 
31 Presidente pediu para o Colegiado do IME que votasse nessa proposta de que os 
32 gabinetes individuais virassem duplos, e que os docentes aposentados utilizassem 
33 gabinetes destinados aos professores visitantes. Após deliberação, o Colegiado aprovou 
34 por unanimidade as duas propostas. 4 – Avaliação de Cursos de Extensão – A Profa. 



35 Patrícia, apresentou dois cursos de extensão: “Introdução ao Machine Learning” e 
36 “Ciência de Dados em R”. Disse ainda, que o LES inaugurou essa iniciativa, e que esses 
37 serão cursos pagos, e que contará com a participação de dois bolsistas e também com a 
38 Profa. Ana Maria Lima de Farias - SIAPE 311506 como fiscal dos cursos. Após essa 
39 apresentação o Colegiado aprovou por unanimidade a criação dos cursos de extensão: 
40 Introdução ao Machine Learning” e “Ciência de Dados em R”. Sala de Convivência 308- 
41 G– A Profa. Patrícia ressaltou que o número de salas de aula, antes da pandemia, já era 
42 escassa e há uma preocupação de não ter salas para o próximo semestre, que será cem 
43 por cento presencial. Disse ainda que, diante disso, a sala 308-G, que atualmente é sala 
44 de convivência, deveria se tornar sala de aula novamente. O Prof. Jony sugeriu um 
45 espaço no térreo do Bloco-G, que fosse destinado à convivência dos discentes. O 
46 discente Luiz Henrique destacou que a sala de convivência é uma alternativa para os 
47 alunos que ficam na UFF por muito tempo, pois o Diretório Acadêmico geralmente 
48 encontra-se lotado. A Profa. Patrícia é favorável à proposta da sala 308-G voltar a ser 
49 sala de aula e da criação de um novo espaço de convivência para os alunos. A Profa. 
50 Andréa, ressaltou que o local em que a sala de convivência está localizada no terceiro 
51 andar do Bloco-G não é apropriada para essa finalidade. Disse ainda que é favor da 
52 criação de uma sala de convivência em outro espaço do IME. O Prof. Rodrigo Salomão, 
53 perguntou se existe a possibilidade de troca da sala de estudos para a sala de 
54 convivência, pois na sua visão os alunos têm uma necessidade maior de ter uma sala 
55 de estudos do que um espaço de convivência. A técnica Fabiana, sugeriu fazer uma 
56 consulta com o Prof. Marco Aurélio para desocupar o espaço no térreo e liberar para 
57 criação de um espaço de convivência. O Colegiado deliberou que a sala 308 do Bloco-G 
58 voltasse a ser sala de aula, por unanimidade e que na próxima reunião do Colegiado 
59 tenha como ponto de pauta a proposta de um novo espaço de convivência. 6 – Assuntos 
60 Gerais – O Presidente informou  que  foram comprados cabos para a instalação de 
61 projetores nas salas de aula. O Prof. Rodrigo Salomão perguntou como está a situação 
62 da internet atualmente e da rede wi-fi no IME. O Presidente informou que a situação do 
63 WI-FI continua a mesma. A Profa. Patrícia perguntou se o STI, deu um prazo para a 
64 instalação dessa rede Eduroam e gostaria que a Direção solicitasse. A técnica Fabiana, 
65 esclareceu que estamos aguardando o projeto do wifi do Eduroam, e que o STI pediu 
66 para a Direção aguardar. A Profa. Patrícia, informou que os laboratórios do IME, estão 
67 contando com apenas um servidor, o Adelmo, pois o Alexandre, está cedido para o TRE 
68 e o Heber encontra-se em período de férias, e gostaria que o Diego estivesse disponível 
69 para atender as demandas dos laboratórios. Não havendo mais assunto a tratar, foi 
70 encerrada a reunião, cuja ata foi datada e assinada por mim, Mariana Velloso Lopes, 
71 Secretária, juntamente com o Sr. Presidente, Professor Sérgio José Xavier de Mendonça. 
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