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PORTARIA Nº 004/2020 
 

 

 

 

Normatiza, no âmbito do Instituto de 

Matemática e Estatística-IME-UFBA, 

o Artigo 3º da Portaria 159/2020 

Gabinete do Reitor-UFBA, e dá 

outras providências. 

 

A Direção do Instituto de Matemática e Estatística-IME da Universidade Federal da 

Bahia, no uso de suas atribuições e considerando o disposto no Artigo 3º da 

Portaria 159/2020-Gabinete do Reitor : 

RESOLVE: 

 

Art. 1º. – As colações de grau dos cursos de graduação do Instituto de Matemática 

e Estatística, nos termos da Portaria 159/2020 – Gabinete do Reitor, serão 

realizadas por meio do sistema de webconferência da Rede Nacional de Pesquisa; 

 

Art. 2º. – A Cerimônia de Colação de grau acontecerá na sala virtual disponível no 

endereço: https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/direcaoime, que será disponibilizado 

no sítio institucional do Instituto de Matemática e Estatística; 

 

https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/direcaoime


Art. 3º. – A cópia da gravação da Colação de grau por videoconferência deverá 

ser arquivada pelos colegiados para fins de comprovação; 

 

Art. 4º. – O endereço eletrônico da sala virtual onde serão realizadas as colações 

de grau, deverá ser encaminhado pelo colegiado do curso, por via eletrônica a 

todos os formandos do respectivo curso e ao corpo docente do IME; 

 

Art. 5º. – Caberá à secretaria executiva do IME e no que couber a cada centro de 

apoio/atendimento, conforme atribuições dispostas no Regimento Interno do IME, 

o controle e viabilização do acesso à sala virtual; 

 

Art. 6º. – A secretaria executiva do IME deverá elaborar e divulgar em local próprio 

no sítio do IME e por via eletrônica aos interessados, um roteiro para a colação de 

grau por videoconferência; 

 

Art. 7º. – As ações determinadas nos Art. 3º, Art. 4º. e Art. 5º., devem ser 

informadas aos interessados com antecedência mínima de 24h; 

 

Art. 8º. – Essa portaria entra em vigor na data da sua publicação no sítio 

institucional do IME. 

 

Gabinete do Diretor do IME, Salvador, 23 de junho de 2020. 

 

 

Evandro Carlos Ferreira dos Santos 

Diretor do Instituto de Matemática e Estatística 
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