
Ata da 346ª Reunião da Congregação do Instituto de Matemática da Universidade 
Federal do Rio de Janeiro, realizada, em caráter ordinário, em 29 de novembro de 
1999. 

 
Sob a presidência da Profª Angela Rocha dos Santos, realizou-se a 346ª 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), Waldecir Bianchini (Chefe Departamento 03), Felipe Acker (Chefe 
Departamento 05), Arnaldo Carlos dos Reis Nogueira (Prof. Titular), Hélio dos Santos 
Migon (Prof. Titular), I-Shih Liu (Prof. Titular), Jörg Blatter (Prof. Titular), Mauro 
Antonio Rincon (Repr. Profs. Adjuntos), Otávio Henrique dos Santos Figueiredo 
(Repr. Profs. Assistentes), Victor Augusto Giraldo (Repr. Profs. Assistentes), Gustavo 
Baptista Marun (Repr. Discente) e Vitor Rezende de Carvalho (Repr. Discente). / A 
Diretora dá os seguintes informes: O nome do Prof. Migon foi incluído na lista  
elaborada pelo jornal Folha de São Paulo dos cientistas brasileiros com maior número 
de citações na sua área, na qual já constara os professores I-Shih Liu e Luiz Adauto, o 
que colocou o IM em terceiro lugar dentre as Instituições Brasileiras de Matemática./ - 
Exibe vários formulários relativos ao SIGMA/GED e lê as instruções para 
preenchimento./ Comunica as providências tomadas para recolhimento de informações 
que serão apresentadas à Comissão do MEC./ O MEC está instituindo comissões para 
avaliação dos laboratórios de graduação. Dependendo das atividades desenvolvidas 
pelos laboratórios haveria a possibilidade de se conseguir equipamentos para sua 
manutenção./ Está em estudo a possibilidade de o IM ser registrado como editora, o 
que permitiria arrecadar recursos que poderiam ser revertidos em melhorias para o IM. 
/ O  Prof. Migon convida para o lançamento do livro que escreveu em conjunto com o  
Prof. Dani no dia 07 de dezembro de 1999, na Livraria da Travessa de Ipanema. / A 
Diretora solicita que os processos dos departamentos, com exceção dos departamentos 
04 e 05, sejam encaminhados ao Gabinete devidamente instruídos. / Passando à Ordem 
do Dia, é aprovado o funcionamento da Congregação em Câmaras, ficando a definição 
da composição e competência de cada uma para a próxima Congregação. / É debatida a 
alteração do Regimento do IM com relação às representações docente, discente e de 
funcionários técnico-administrativos./ Aprovada, por unanimidade, a distribuição da 
carga horária dos PCIs do Curso de Licenciatura Noturno cabendo a cada um dos cinco 
departamentos do IM um total de 12 horas por semana, por semestre letivo. / A 
proposta de alteração da biblioteca do IM é debatida mas retirada de pauta. / Aprovada, 
por unanimidade, a proposta de associação do IM ao pedido do NESC ao Conselho 
Universitário de concessão do título de Doutor Honoris Causa ao Professor Sir David 
Cox, considerado o maior estatístico vivo. / Aprovado, por unanimidade, o parecer 
favorável da Comissão de Avaliação do Estágio Probatório do Prof. Arnaldo Nogueira. 
/ Aprovada, por unanimidade, a Comissão de Revalidação de Diplomas do Curso de 
Graduação em Informática, composta pelos professores Miguel Jonathan, Ageu 
Cavalcanti Pacheco Júnior e Antonio Carlos Gay Thomé. / Aprovada, por 
unanimidade, a progressão horizontal de Professor Assistente I para Assistente II, da 
Profª Tatiana Marins Roque./ Aprovada, por  unanimidade, a progressão horizontal de 
professor adjunto I para adjunto II da Profª Yumei Wu. / A presente Ata foi lavrada por 
Rosinéia de Jesus Ferreira./          .     


