
Ata  da  497ª  Reunião  da  Congregação  do  Instituto  de  Matemática  da  Universidade 
Federal do Rio de Janeiro, realizada,  em caráter extraordinário,  em 26 de agosto de 
2008. Pauta:

 1- Proposta da PR1 para distribuição docente.
Em 26 de agosto de 2008, realizou-se a quadringentésima nonagésima sétima 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),  o  Professor  Dani  Gamerman  (Professor 
Titular),  a Professora Monique Robalo Moura Carmona (Chefe do Departamento de 
Matemática Aplicada), o servidor Antonio Juarez Sylvio Menezes de Alencar (Suplente 
dos Representantes de Técnicos-Administrativos), o Professor Mauro Antonio Rincon 
(Chefe  do  Departamento  de  Ciência  da  Computação),  o  Professor  Pedro  Gamboa 
Romero  (Chefe  do  Departamento  de  Métodos Matemáticos),  a  Professora  Nedir  do 
Espírito Santo (Representantes dos Professores Adjuntos - Suplente); o Professor Jair 
Salvador  (Representante  dos  Professores  Adjuntos),  a  Professora  Ângela  Cássia 
Biazutti (Coordenadora do Curso de Bacharelado em Matemática), o Professor Miguel 
Jonathan  (Representante  dos  Professores  Adjuntos)  e  o  Professor  Flávio  Dickstein 
(Professor Titular).
Às quinze horas, o Professor Waldecir Bianchini, na qualidade de Diretor do Instituto 
de Matemática, inicia a Reunião.
1 – A Congregação analisou o documento “Estudo e Proposta de Distribuição de Vagas 
Docentes para Expansão” da PR1 e, após algumas manifestações, chegaram à conclusão 
de que a proposta para distribuição docente para o Instituto de Matemática está muito 
aquém da carga  de trabalho contida  no Programa de Reestruturação e  Expansão da 
UFRJ 2008-2012.
Um dos pontos mais discutidos foi a proposta que diz respeito à distribuição de vagas 
para  a  Escola  Politécnica.  A  proposta  da  PR1  para  prover  os  cursos  da  Escola 
Politécnica, que é de 4 (quatro) professores, não contempla o tamanho da carga horária 
para os professores do Instituto de Matemática.  A Congregação já havia aprovado a 
solicitação da Escola Politécnica,  através de memorando enviado pelo diretor no dia 
27/04/2008,  contendo  em  seu  bojo  a  quantidade  de  professores  de  matemática 
necessários  para ministrar  as  disciplinas  para  os  novos alunos,  que seriam 10 (dez) 
novos professores,  sendo 5 (cinco)  para  2009 e  5 (cinco)  para  2010.  Encerrando  a 
discussão ficou decidido que seria enviado um memorando reafirmando a posição do 
Instituto de Matemática quanto ao número de vagas.
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./


