
Ata  da  496ª  Reunião  da  Congregação  do  Instituto  de  Matemática  da  Universidade 
Federal do Rio de Janeiro, realizada, em caráter ordinário, em 19 de agosto de 2008.
Pauta:

 1- Informes 
 2- Banca do Concurso para Professor Adjunto do Depto. de Métodos Matemáticos
 3- Plano Diretor da UFRJ
 4- Assuntos Gerais

Em 19 de agosto de 2008, realizou-se a quadringentésima nonagésima sexta Reunião da 
Congregação do Instituto de Matemática da Universidade Federal do Rio de Janeiro, 
com a presença dos seguintes membros:
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),  o 
Professor  Jair  Salvador  (Representante  dos  Professores  Adjunto),  o  Professor  Ivo 
Fernandez  Lopez  (Representante  dos  Professores  Adjuntos),  o  Professor  Dani 
Gamerman (Professor Titular) e o aluno Cleber Dias da Costa Neto (Representante dos 
alunos de graduação).
Às quinze horas, o Professor Waldecir Bianchini, na qualidade de Diretor do Instituto 
de Matemática, inicia a Reunião.
1 – O Sr. Diretor informa que acabou e receber uma proposta da PR1 “ Programa de 
Reestruturação e Expansão UFRJ 2008 – 2012 – Estudo e Proposta de Distribuição de 
Vagas  Docentes  para  Expansão”.  Tece  alguns  comentários,  entre  os  quais,  de  que 
deveriam ser alocadas 10(dez) vagas para o Instituto de Matemática apenas o curso de 
Engenharia,  porém havia somente 5(cinco).  Em seguida comunica que marcará uma 
reunião extraordinária da Congregação para discussão de tal proposta.
Em  seguida  o  professor  Dani  informa  que  assumiu  interinamente  como  chefe  do 
Departamento de Estatística, haja vista a renúncia do professor Santiago que estava em 
processo de aposentadoria.  Informa,  ainda,  que houve renovação da coordenação do 
Departamento de Pós-Graduação devido a reclamações; e que um aluno do programa de 
Pós-Graduação fora premiado num concurso de Mestrado e que tal aluno ministraria 
uma  palestra  no  dia  seguinte  (20/08/2009),  seguido  de  um coquetel  oferecido  pelo 
Departamento.
Encerrando  os  informes,  o  Sr.  Diretor  acrescentou  que  os  contemplados  do Projeto 
Faperj receberiam outorga dada pelo governador do Estado no Palácio da Guanabara, 
também no dia 20/08/2009.
2 – Dada a ausência do chefe do departamento, a indicação da banca do concurso para 
professor  adjunto  do  Departamento  de  Métodos  Matemáticos  ficou  para  a  próxima 
reunião.
3- O professor Waldecir apresentou um formulário da PR3, com previsões e objetivos 
para 2008, 2012, 2016 e 2020, a ser preenchido por ele, com opinião e em acordo com 
os demais coordenadores. Alguns professores apresentaram propostas de aumento do 
número de vagas e criação de novos turnos, aumento de espaço físico, criação de novos 
cursos.
4- O professor Waldecir leu o memorando da CEG que trata do programa do Instituto 
em relatição à abertura de concurso para substituir os professores substitutos, tendo sido 
apresentada 4 (quatro) propostas de substituição. Por não chegarem a um consenso, foi 
realizada  uma  votação  entre  os  membros  da  Congregação  para  decidir  qual  seria  a 
melhor proposta.
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./


