
Ata da 344ª Reunião da Congregação do Instituto de Matemática da Universidade 
Federal do Rio de Janeiro, realizada, em caráter ordinário, em 25 de outubro de 1999. 

 
Sob a presidência da Profª Angela Rocha dos Santos, realizou-se a 344ª 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 e Chefe do Departamento 02), Guilherme Augusto de La Roque Leal (Chefe 
Departamento 01), Augusto Cesar Gadelha Vieira (Chefe Departamento 04), Felipe 
Acker (Chefe Departamento 05), Arnaldo Carlos dos Reis Nogueira (Prof. Titular), 
Dani Gamerman (Prof. Titular), Hélio dos Santos Migon (Prof. Titular), Manuel 
Antolino Milla Miranda (Prof. Titular), Mauro Antonio Rincon (Repr. Profs. 
Adjuntos), Mônica Moulin Ribeiro (Repr. Profs. Adjuntos), Victor Augusto Giraldo 
(Repr. Profs. Assistentes) e Vitor Rezende de Carvalho (Repr. Discente). / Aberta a 
Reunião às 10h30min, a Diretora dá os seguintes informes: - Está em entendimentos 
com o decano do CT tentando resolver  vários problemas de espaço físico. / - O Projeto 
da FINEP apresentado em 1998 foi negado. / - Aprovado pelo MEC diretrizes mínimas 
para o curso de bacharelado. / - Fala sobre a participação do IM no Provão, e informa 
que uma comissão do MEC fará visita às instituições que participaram do Provão para 
avaliação das condições de oferta dos cursos. / Fala sobre o orçamento, quanto o IM 
tem em caixa para serviços e material de consumo. / Informa sobre pedido feito à Profª 
Beatriz para elaborar um projeto para reformar as salas de pós-graduação e que fará a 
transferência do LIG para o 1º salão da gráfica que não tem recuperação. / Fala 
também sobre a questão de segurança do IM. / Fala de um projeto para salas de 
professores com girau. / Fala que tem tentado resolver o problema da xerox. Está 
tentando negociação com o CT para entrar no consórcio que a Danka firmou com a 
COPPE, CT e EE e que é preciso fazer um projeto para reformar o salão da gráfica. / 
Diz também que recuperou os computadores do LIG que estavam parados. / Está 
tentando uma negociação com o NCE para resolver a questão das publicações do IM. 
Está reformulando a Home Page do IM. / Está registrando o IM como editora. Informa 
sobre os pedidos para  Professor Substituto para o ano 2000. / A colação de grau agora 
é feita em sessão solene da Congregação, sendo a ata assinada por seus membros. 
Quanto mais alunos colam grau mais a unidade recebe verba. / - Aprovada a inclusão 
como ponto de Pauta dos pedidos de Professor Substituto. / - Prof. Migon comenta 
sobre a negociação com a COPPETEC para recolhimento de taxa correspondente a 
projetos de professores do IM e sobre o novo coordenador do Comitê de Matemática 
da CAPES que foi convidado a vir à UFRJ. / - O Prof. Jonathan informa que o curso de 
Bacharelado em Informática foi avaliado pela revista  …….., ficando em 3º lugar. / - A 
Diretora comenta sobre o assassinato do aluno do IM, Nelson Müller e o movimento 
que o Instituto está fazendo, incluindo nota de solidariedade à família do aluno, além 
de interagir com a Reitoria, no sentido do envio de notas de órgãos colegiados de apoio 
à família e pela realização de um ato ecumênico em homenagem ao aluno, que era 
considerado um aluno excepcional e participativo na vida acadêmica. Os alunos estão 
passando um abaixo-assinado para fins de elaboração de um Projeto de Lei que puna 
com mais rigor crimes bárbaros como esse. A SBEM aprovou uma moção sobre o 
acontecido. É aprovada também uma nota da Congregação sobre o ocorrido. / - O Prof. 
Jonathan informa que o CEG  aprovou o inicío do ano letivo para 07.02.2000. informa, 
ainda, que o Prof. Marcos Borges, representante no CEPG, disse que não haverá tempo 
hábil para a reformulação do novo regime curricular.  / - A Prof Mônica lembra que os 



mandatos dos representantes de categorias terminam em novembro. É aprovada, por 
unanimidade, a prorrogação dos mandatos dos representantes até março de 2000. / 
Passando à Ordem do Dia, é aprovada, por unanimidade, a avaliação favorável do 
Estágio Probatório da Profª Marcia Helena Costa Fampa. / Aprovada, por unanimidade 
a Comissão de Avaliação da Progressão Horizontal de Professor Adjunto I para 
Adjunto II, do Prof. Fernando Antonio da Silva Moura, composta pelos professores 
Hélio dos Santos Migon (Titular - IM/UFRJ), Augusto Cesar Gadelha Bieira (Adjunto 
- IM/UFRJ) e Basílio de Bragança Pereira (Titular - CCS/UFRJ). / Amplamente 
debatido pela Plenária, é aprovado, por unanimidade, o Projeto de Reformulação do 
Curso de Estatística do Departamento de Métodos Estatísticos, com a emenda proposta 
pelo Relator, Prof. Felipe, no sentido de que entre as disciplinas complementares 
passem a figurar aquelas que, não sendo obrigatórias para o curso de Estatística, 
integrem o currículo do curso de Matemático. / É aprovado quanto ao mérito, por 
unanimidade, os pedidos de alocação de vagas para Professor Substituto para os 
departamentos: 02 - 1 vaga, 03 - 3 vagas, 04 - 2 vagas e 05 - 3 vagas. / A presente Ata 
foi lavrada por Cilly Gabrielsen, na qualidade de secretária da Congregação./    


