
Ata da 341ª Reunião da Congregação do Instituto de Matemática da Universidade 

Federal do Rio de Janeiro, realizada, em caráter ordinário, em  02 de setembro de 

1999. 

 

Sob a presidência da Profª Angela Rocha dos Santos, realizou-se a 341ª Reunião da 

Congregação do Instituto de Matemática da Universidade Federal do Rio de Janeiro, 

com a presença dos seguintes membros: Miguel Jonathan (Substituto Eventual da 

Diretora), Guilherme Augusto de La Roque Leal (Chefe Departamento 01), Adriano 

Joaquim de Oliveira Cruz (Chefe Departamento 02), Waldecir Bianchini (Chefe 

Departamento 03), Augusto Cesar Gadelha Vieira (Chefe Departamento 04), Felipe 

Acker (Chefe Departamento 05), Dani Gamerman  (Prof. Titular), Hélio dos Santos 

Migon (Prof. Titular),  Luiza Amália de Moraes (Profª Titular), Maria Laura M. Leite 

Lopes (Profª Emérita), Mônica Moulin Ribeiro  (Repres. Profs. Assistentes) e os 

convidados, Marcio Pereira Rezende, João Vital L. Marques Filho e Elaine 

Machtyngier. / A Diretora informa a publicação da nomeação de  novos coordenadores 

de curso, na graduação, as professoras  Elaine Machtyngier - Bacharelado em 

Matemática e Flávia Pereira Landim - Estatística, na pós-graduação, os professores 

Dani Gamerman - Mestrado em Estatística e Hevécio Rubens Crippa - Mestrado e 

Doutorado em Matemática Publicado, ainda, a nomeação dos chefes dos Departamento 

03 e 04, professores Waldecir Bianchini e Augusto Gadelha, respectivamente./ A 

Diretora agradece à Profª Luiza Amália por sua colaboração na coordenação da pós-

graduação, durante o periodo de transição da mudança da Direção do IM./ Informa, 

também, que compareceu à uma reunião, na SR-1, sobre a constituição do Instituto 

Superior de Educação e que essa comissão é formada por diretores de Unidades, sendo 

importante que o IM tome ciência das normas debatidas./ Aprovada, por unanimidade, 

a Pontuação para Estágio Probatório de Professores Adjuntos e Titulares do 

Departamento 01./ Aprovada, por unanimidade, a criação da disciplina complementar 

Metodologias de Desenvolvimento de Sistemas de Informação, do Departamento 01./ 

Aprovado, por  unanimidade, a avaliação favorável da Comissão pela aprovação do 

Estágio Probatório do Prof. Wladimir  Augusto das Neves./ Aprovado, por 

unanimidade, o afastamento do país, no período de 11.10 a 05.11.99, do Prof. Gustavo 

Perla Menzala, para realizar pesquisa na Universidade da Madeira, Portugal, e na 

Universidade Complutense de Madri, Espanha./ Aprovado, por unanimidade, a 

prorrogação por mais um ano, do afastamento do país do Prof. Hedibert Freitas Lopes, 

a partir de 01.09.99, para cumprir programa de doutoramento na Duke University, 

North Carolina, USA./ Aprovado, por  unanimidade, a prorrogação por mais de um 

ano, a partir de 01.09.99, do afastamento do país do Prof. Marco Antonio Rosa 

Ferreira, para cumprir programa de doutoramento na Duke University, North Carolina, 

USA./ Diretora indica, para homologação, os nomes dos professores Hélio dos Santos 

Migon, Elaine Machtyngier e Nedir do Espírito Santo para Diretores Adjuntos de Pós-

Graduação, de Graduação e de Administração, respectivamente. Aprovados, por  

unanimidade./ O Prof. Salek, convidado pela Diretora, faz uma exposição sobre a 

proposta de criação do Curso de Doutorado em Informática, detalhando o projeto que 

está sendo apresentado já adaptado às normas de regulamentação de programas de Pós-

Graduação propostas pelo CEPG. O assunto é bem debatido./ Aprovada, por 

unanimidade, a criação do Curso de Aperfeiçoamento para Professores de Matemática 

(1999)./ Aprovada a constituição de uma Comissão, de  três professores, sendo 

indicado o Prof. Felipe e um professor do Departamento 02 e um do Departamento 03, 



para elaborar proposta para o Programa de Verão, indicar o coordenador e também 

fazer uma Home Page./ Debatido o funcionamento da Congregação em Câmaras. A 

Diretora explica como este sistema funciona no Instituto de Física./ A Diretora informa 

que um professor do IM (Prof. Marcos Borges) integra a Comissão da UFRJ que 

estuda os critérios para pontuação para a GED/2000 a serem enviadas ao MEC. O 

assunto é debatido./ Aprovado, por unanimidade, duas sugestões da Congregação, 

sobre o julgamento da produção científica e a obrigatoriedade de carga horária./ 

Aprovado, por sete votos favoráveis e 1 contra, a suspensão das atividades didáticas no 

IM no dia 08.09.99./ A presente Ata foi lavrada por Cilly Gabrielsen , na qualidade de 

secretária da Congregação.//  

 
 


