
Ata da 512ª (Quingentésima décima segunda) Reunião da Congregação do Instituto de 
Matemática  da  Universidade  Federal  do  Rio  de  Janeiro,  realizada,  em  caráter 
extraordinário, em 08 de maio de 2009.
Pauta:
1- Prorrogação dos mandatos dos representantes
2- Prédio do Instituto de Matemática.
Em oito  de  maio  de  dois  mil  e  nove,  realizou-se  a  quingentésima  décima  segunda 
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 Hélio dos Santos Migon (Coordenador do Programa de Pós-Graduação em 
Estatística); o Professor Flavio Dickstein (Coordenador do Programa de Pós-Graduação 
em Matemática Aplicada); o Professor Rolci de Almeida Cipolatti (Professor Titular); o 
Professor Gabriel Pereira da Silva (Chefe do Departamento de Ciência da Computação), 
o  Professor  Pedro  Gamboa  (Chefe  do  Departamento  de  Métodos  Matemáticos);  o 
Professor  César  Javier  Niche  Mazzeo  (Chefe  do  Departamento  de  Matemática 
Aplicada), os Professores Paulo Roma Cavalcanti e a Professora Maria Fernanda Elbert 
Guimarães  (Representantes  dos  Professores  Associados),  os  Professores  Ademir 
Fernando  Pazoto  e  Miguel  Jonathan  (Representantes  dos  Professores  Adjuntos);  o 
Professor Jair Salvador (Representante dos Professores Assistentes); e Antonio Juarez 
Sylvio Menezes de Alencar (Representante dos Servidores Técnicos-Administrativos).
Às quinze horas, o Professor Waldecir Bianchini, na qualidade de Diretor do Instituto 
de Matemática, inicia a Reunião.
1- Ficou acordado que os mandatos dos representantes serão prorrogados até a próxima 
eleição da Congregação.
2- O Professor Waldecir convida a Decana do Centro de Ciências Matemáticas e da 
Natureza, Professora Ângela Rocha dos Santos, a falar sobre a construção do prédio 
para o Instituto de Matemática. A Professora Ângela Rocha discorreu sobre os projetos 
de construções de prédios, na UFRJ. Sobre o prédio que a Reitoria está projetando para 
o CCMN, ela esclareceu que se trata  da construção de um prédio,  a princípio,  para 
multiuso do CCMN, onde haverá salas de aulas, biblioteca, gabinetes para professores e 
laboratórios.  A Sra.  Decana frisou que o Conselho de Centro do CCMN decidiu,  a 
pedido do Diretor do IM, dar prioridade de ocupação para o Instituto de Matemática e 
que  cabe,  então,  ao  Instituto  de  Matemática  a  decisão  de  ocupar  o  prédio  ou  não. 
Deixou bem claro que o prédio vai ser construído de qualquer maneira, independente da 
decisão do Instituto de Matemática querer ocupá-lo. Caso o Instituto de Matemática 
decida por não querer ocupar, o prédio será cedido a outras unidades do CCMN.

Após  várias  manifestações  dos  presentes  o  Professor  Waldecir  colocou  em 
votação a decisão do Instituto de Matemática em ocupar o prédio do CCMN. Aprovado 
com 10 votos favoráveis e 1 abstenção.
A Reunião da Congregação do Instituto de Matemática foi encerrada e a presente Ata 
foi  lavrada  por  mim,  Edvaldo  Dias  Quixaba,  na  qualidade  de  Secretário  da 
Congregação.///


