
Ata da 500ª Reunião da Congregação do Instituto de Matemática da Universidade Federal do 
Rio de Janeiro, realizada, em caráter ordinário, em 21 de outubro de 2008.
Pauta: 

1- Colação de Grau;
2- Informes;
3- Homologação da indicação do nome do novo Chefe do Departamento de Ciência da 
Computação;
4- Estágio Probatório da Professora Marina Silva Paez;
5- Solicitações ao Edital de apoio a eventos BB/UFRJ (2ª etapa);
6- Comissão de avaliação de progressão vertical da Professora Luciane Quoos Conte;
7- Assuntos Gerais.

Em 21 de outubro de 2008, realizou-se a Qüingentésima 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  Bernardo Felzenswalb (Chefe do Departamento de Matemática Pura), o professor 
Pedro  Gamboa  Romero  (Chefe  do Departamento  de Métodos Matemáticos),  a  professora 
Flávia  Maria  Pinto Ferreira  Landim (Chefe  do Departamento  de  Métodos Estatísticos),  o 
professor Mauro Antonio Rincon (Chefe do Departamento de Ciência da Computação), os 
professores Maria Fernanda Elbert Guimarães e Paulo Roma Cavalcanti (Representantes dos 
Professores  Associados),  o  professor  Miguel  Jonathan  (Representante  dos  Professores 
Adjuntos), o professor Dani Gamerman (Professor Titular) e a professora Monique Robalo 
Moura Carmona (Chefe do Departamento de Matemática Aplicada). 
1- Às quatorze horas, o Professor Waldecir Bianchini, na qualidade de Diretor do Instituto de 
Matemática, inicia a cerimônia de Colação de Grau, conferindo grau aos alunos dos cursos de 
Licenciatura em Matemática , Bacharelado em Ciência da Computação e Matemática.

Às quinze horas, o Professor Waldecir  Bianchini,  na qualidade de Diretor do Instituto de 
Matemática, inicia a Reunião.
2- O professor Waldecir informa sobre o feriado pelo dia do servidor público e expediente na 
UFRJ, conforme o memorando n.º1557 enviado pelo chefe do gabinete do reitor.
3- Homologada a Indicação do Professor Gabriel Pereira da Silva para a Chefia do 
Departamento de Ciência da Computação;
4- Homologado o estágio probatório da Professora Marina Silva Paez;
5- Foi apresentado um projeto de solicitação de apoio ao evento “Escola de Verão do IM – 
UFRJ-2009”, do professor Glauco Valle da Silva Coelho. O projeto será encaminhado  para o 
Conselho de Centro, que encaminhará à Reitoria e posteriormente retornará para que o 
Conselho determine o valor do recurso.
6- Os membros presentes sugeriram a formação da seguinte comissão de avaliação, que será 
encaminhada para o Conselho de Centro: o professor ADILSON GONÇALVES (IM-UFRJ), 
o  professor  RICARDO BICCA DE ALENCASTRO (IQ-UFRJ),  o  professor  GERARDO 
GERSON BEZERRA DE SOUZA (IQ-UFRJ), a professora LUIZA AMALIA DE MORAES 
(IM-UFRJ), o professor JARI CARDOSO NÓBREGA (IQ-UFRJ).
7- A Professora Flavia Landim mencionou a COTAV, expondo que os departamentos têm 
necessidades de vagas. A professora Walcy esclareceu que as vagas não estão sendo 
autorizadas em conseqüência das avaliações que estão sendo feitas em relação à baixa carga 
horária apresentada nas solicitações, cabendo aí uma justificativa mais convincente por parte 
dos departamentos. 
Em seguida a professora Walcy propôs discutir a estrutura física da biblioteca do Instituto de 
matemática, que está aquém da sua capacidade. Propôs-se uma mudança para um local mais 
amplo ou a possibilidade de agregar a biblioteca a outras, o que poderia trazer vantagens. A 
maioria se manifestou favorável à permanência da biblioteca no IM.
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.///


