
Ata  da  540ª(Qüingentésima  Quadragésima)  Reunião  da  Congregação  do  Instituto  de  Matemática  da 
Universidade Federal do Rio de Janeiro, realizada, em caráter ordinário, em 20 de julho de dois mil e dez.
A  quingentésima  Quadragésima  Reunião  da  Congregação  do  Instituto  de  Matemática  da  Universidade 
Federal  do  Rio  de  Janeiro  foi  realizada  com a  presença  dos  seguintes  membros:  o  Professor  Waldecir 
Bianchini (Diretor), a Professora Walcy Santos (Vice-Diretora), o Professor Marco Aurélio Palumbo Cabral 
(Substituindo o Professor César Javier Niche Mazzeo), o Professor Flávio Dickstein (Professor Titular), o 
Professor  Nelson  Quilula  Vasconcellos  (Representante  dos  Professores  Assistentes  e  Auxiliares),  a 
Professora Luziane Ferreira de Mendonça (Substituindo o Professor Gabriel Pereira da Silva), a Professora 
Flavia Maria Pinto Ferreira Landim (Chefe do Departamento de Métodos Estatísticos), o Professor Glauco 
Valle da Silva Coelho (Representante dos Professores Adjuntos), o Professor Pedro Gamboa Romero (Chefe 
do Departamento de Métodos Matemáticos), o Professor Rolci de Almeida Cipolatti (Professor Titular), o 
Professor Bernardo Felzenszwalb (Chefe do Departamento de Matemática Pura), O Professor Paulo Roma 
Cavalcanti (Representante dos Professores Associados), o Professor Alexander Eduardo Arbieto Mendoza 
(Representante dos Professores Adjuntos) e o Aluno Pedro Guimarães Dupim (Representante dos Alunos de 
Graduação).
Às quinze horas, o Professor Waldecir Bianchini, na qualidade de Diretor do Instituto de Matemática, deu 
início à Reunião.
Pauta:
1- Discussão para escolha do Diretor do Instituto de Matemática; 
2- Afastamento do país para pós-doc do Professor Wladimir Augusto das Neves; 
3- Estágio Probatório do Professor Didier Pilod; 
4- Progressão Horizontal de Professor Adjunto II para Adjunto III e de III para IV do Professor Victor 
Giraldo; 
5- Acesso UFRJ 2011; 
6- Assuntos Gerais.  

     O Professor Waldecir abre a reunião solicitando a inclusão de mais três pontos de pauta:
      -  Homologação da reeleição do Professor Pedro Gamboa Romero para Chefe do Departamento de 
Métodos Matemáticos.
      - Homologar a sua aprovação ad-referendum dada à Faculdade de Farmácia de alteração da carga horária 
das disciplinas Cálculo para Farmácia, de 90 horas para 60 horas, e de Bioestatística de 60 horas para 45 
horas, bem como diminuição da ementa de cálculo para a Farmácia, contendo agora apenas a parte de cálculo 
de uma variável.
      - Homologação para os concursos do item do edital que prevê a afixação das fotocópias das provas 
escritas em local público.
      A Congregação homologa os três pontos e o Diretor retorna à pauta previamente divulgada. 

1- A Congregação do Instituto de Matemática tomou as seguintes decisões sobre a escolha do próximo 
diretor do Instituto, baseada na legislação em vigor:

- Caberá à Congregação do Instituto de Matemática a elaboração da lista tríplice  que será enviada à 
Reitoria.
- Haverá uma consulta à comunidade prevalecendo o peso de 70% para docentes, 15% para técnicos 
administrativos e 15% para alunos.
- Calendário:
      - de 30/08 a 03/09: inscrições de candidatos
      - 09/09: debate 
      - 14/09 e 15/09 das 10:00 às 19:00 horas: Votação
      - 21/09: Congregação 
2- Aprovado o Afastamento do país para pós-doutorado do Professor Wladimir Augusto das Neves.
3- Homologado pela Congregação do Instituto o Estágio Probatório do Professor Didier Pilod.
4- Aprovada pela Congregação a Progressão Horizontal de Professor Adjunto II para Adjunto III e de 
Adjunto III para Adjunto IV do Professor Victor Giraldo.
5- De início, foram apresentadas e colocadas em discussão as propostas do CEG e da Reitoria para o 
concurso de acesso UFRJ 2011. De acordo com a proposta do CEG, todos os candidatos ao ingresso na 
UFRJ no ano de 2011 devem fazer o ENEM 2010. A proposta do CEG reserva 10% das vagas de cada 
curso/opção  oferecido  pela  UFRJ  ao  SISU  (Sistema  de  Seleção  Unificada)  exclusivamente  para  o 



ingresso de alunos com renda per capita até um salário mínimo. Estes alunos não realizariam as provas 
da UFRJ. As vagas restantes teriam seus alunos selecionados através das classificações pelas notas finais 
das provas da UFRJ, nos mesmos moldes do executado em 2010 (ENEM – primeira etapa: eliminatória – 
convocação de cinco vezes o número de vagas/candidatos para fazer as provas específicas).
   A proposta da Reitoria prevê que 50% das vagas oferecidas em cada curso serão preenchidas por 
candidatos selecionados pelo ENEM, através do SISU. 20% dessas vagas (ou seja, 10% do número total 
de vagas) em cada curso serão destinadas a candidatos cuja renda familiar  per capita não exceda um 
salário mínimo. As demais 50% das vagas serão preenchidas por meio de concurso de acesso próprio. 
Para concorrer em qualquer uma das duas modalidades, o candidato deverá estar inscrito para o ENEM 
2010. 
   Além das referidas propostas, foram apresentadas mais algumas sugestões para o concurso de acesso 
UFRJ 2011. Uma delas foi feita pelo Professor Marco Aurélio Palumbo Cabral, que sugeriu que fosse 
adotado pela UFRJ um sistema de “bonificação social”  similar  ao utilizado pela Unicamp.  Logo em 
seguida,  a  Professora  Walcy  Santos,  Vice-Diretora  do  Instituto,  argumentou  que  a  Unicamp  realiza 
provas  de vestibular  em vários  estados  do país,  enquanto que as provas  do vestibular  da UFRJ são 
aplicadas somente no estado do Rio de Janeiro, exigindo, assim, que os candidatos provenientes de outros 
estados viajem para o Rio, contando apenas com recursos próprios, e desde que possuam estes recursos. 
E que portanto, o sistema de “bonificação social” adotado pela Unicamp não funcionaria de maneira 
satisfatória na UFRJ. 
   O Professor Flávio Dickstein colocou em pauta as seguintes questões: “A Congregação do Instituto de 
Matemática  se  manifesta  favorável  a  políticas  socioeconômicas  de  ações  afirmativas?  Considera 
essencial  que essas  ações atinjam todos os cursos  da UFRJ? Considera ainda que essas políticas  só 
poderão ser efetivas se acompanhadas de apoio financeiro e pedagógico?” Logo após um período de 
discussão a respeito dessas indagações, o Diretor colocou o assunto em votação: Houve uma abstenção, 
dois votos contra, e os demais votaram favoravelmente à implementação de políticas socioeconômicas de 
ações afirmativas, desde que acompanhadas de apoio financeiro e pedagógico, e desde que atinjam todos 
os cursos da UFRJ. Com relação às propostas do CEG e da Reitoria, ficou decidido que estas seriam 
discutidas mais detalhadamente numa próxima reunião da Congregação que, a princípio, acontecerá na 
próxima terça-feira, dia 27 de julho.

            A Reunião da Congregação do Instituto de Matemática é encerrada e a presente Ata foi lavrada por 
mim, Nazaré C. Pereira, na qualidade de Secretária da Congregação.////                         


