
Ata da 495ª Reunião da Congregação do Instituto de Matemática da Universidade Federal do 
Rio de Janeiro, realizada, em caráter ordinário, em 15 de julho de 2008.
Pauta:
1- Atualização da relação de disciplinas complementares do Curso de Estatística.
2- Curso de Extensão “Treinamento em Introdução a Estatística Básica “.
3- Criação de disciplina complementar para o Curso de Ciência da Computação.
4- Modificação de pré-requisito para a disciplina MAB608.
5- A Professora Ângela Uller solicitou sugestões de temas abrangentes e integradores para o 

PROINFRA;
6- Sugestões para a resolução de atividades remuneradas de professor DE(documento 

enviado anteriormente;
7- Modificações nos critérios de progressão vertical da categoria de professor adjunto IV 

para Associado I (anexo).
O Professor Waldecir Bianchini (Diretor); a professora Walcy Santos (Vice-Diretora); o 
professor Flávio Dickstein (Professor Titular); a professora Luciane Quoos Conte (Chefe 
do Departamento de Matemática Pura); o professor Mauro Antonio Rincon (Chefe do 
Departamento de Ciência da Computação); o professor Helvécio Rubens Crippa (Chefe 
do Departamento de Métodos Matemáticos); o professor Santiago Segundo Ramirez 
Carvajal (Chefe do Departamento de Métodos Estatísticos); o professor Paulo Goldfeld 
(Chefe do Departamento de Matemática Aplicada); os professores Maria Fernanda Elbert 
Guimarães e Paulo Roma Cavalcanti (Representantes dos Professores Associados);  os 
professores Ademir Fernando Pazoto e Miguel Jonathan (Representantes dos Professores 
Adjuntos); os professores Eduardo Peixoto Paz e Jair Salvador (Representantes dos 
Professores Assistentes); Carlos Alberto Pacheco dos Santos e Deise Lobo Cavalcante 
(Representantes dos Servidores Técnicos-Administrativos); Vinicius Fernandes dos 
Santos (Representante dos Alunos de Pós-Graduação) e Vitor Failace de Mario 
(Representante dos Alunos de Graduação).

Abrindo  a  sessão,  o  professor  Waldecir  trouxe  ao  conhecimento  de  todos,  a  título  de 
informes, uma reunião que assistiu junto a uma comissão, criada pela reitoria, que elabora um 
projeto  de  construção  de  prédios,  alojamento,  salas  de  aulas,  estacionamentos  e  outras 
acomodações,  e vias de acesso no campus da Ilha do Fundão. No tocante ao Instituto de 
Matemática,  O  professor  Waldecir  percebeu  que  as  melhorias  são  mínimas;  como  por 
exemplo, a construção de uma biblioteca de vidro, com dois andares, no saguão do bloco 
“A”, que abrigará três bibliotecas, entre elas a biblioteca da COPPE e a do IM. Pelo que, 
ressaltou, a necessidade intensificar de alguma forma a cobrança de maiores benefícios para a 
Matemática, Química e Engenharia Química.
O professor Waldecir frizou, também que, no início desta reunião, o Digníssimo Reitor da 
UFRJ disse que  tem uma comissão do CEG que está calculando a quantidade de professores, 
necessária para os cursos que estão sendo criados, já a partir do ano de 2009.  
1 – Abrindo os pontos de pauta,  a professora Flávia Landim  explicou a necessidade da 
Atualização da relação de disciplinas complementares do Curso de Estatística, para maior 
agilidade dos processos de equivalência de disciplina dos alunos, bem como na ocasião das 
inscrições  em disciplinas,  facilitando  a  identificação  dos  pré-requisitos  dos  cursos,  como 
também as secretarias Acadêmicas passarem a ter um quadro de ementas mais completo.
2- O professor Santiago relatou  a solicitação  da Procuradoria  Geral  da República  de um 
Curso de Extensão “Treinamento em Introdução a Estatística Básica”, o que foi aprovado 
pela mesa.
3-  Em  seguida.,  o  Sr.  Presidente  apresentou  o  pedido  do  Departamento  de  Ciência  da 
Computação,  da  criação  de  disciplina  complementar  para  o  Curso  de  Ciência  em 
Computação (MAB636 -  Algoritmos Paralelos). O que foi aprovado pela mesa.
4- Foi aprovada a solicitado pelo Departamento de Ciência da computação da modificação de 
pré-requisito para a disciplina MAB 608 – Tópicos Especiais em Inteligência Computacional, 
para que tenha a sua carga horária retificada para 60 horas teóricas e incluído o pré-requisito 
MAB120 – Computação para Informática.



 5- O professor Waldecir apresentou a solicitação da Professora Ângela Uller, de sugestões 
de temas abrangentes e integradores para o PROINFRA (Um Programa de infra-estrutura que 
recebe projetos e analisa-os, determinando o que vai ser, ou não, encaminhado ao Centro de 
Tecnologia)
6-  Ficou definido  que as  sugestões  elaboradas  deverão  ser  encaminhadas  diretamente  ao 
CEPEG;
7-  O  professor  Waldecir  relembrou  que  no  ano  de  2007  foram feitas  modificações  nos 
critérios  de  progressão  vertical  da  categoria  de  professor  Adjunto  IV  para  Associado  I. 
Agora, são praticamente as mesmas regras com a única diferença que foi estipulado  foi a 
quantidade de pontos no grupo 6.//
A Reunião  da Congregação do Instituto  de Matemática  é  encerrada  e  a  presente  Ata foi 
lavrada por mim, Edvaldo Dias Quixaba, na qualidade de Secretário da Congregação./
  


