
Ata da 349ª Reunião da Congregação do Instituto de Matemática da Universidade 
Federal do Rio de Janeiro, realizada, em caráter ordinário, em 27 de março de 2000. 

 
Sob a presidência da Profª Angela Rocha dos Santos, realizou-se a 349ª Reunião da 
Congregação do Instituto de Matemática da Universidade Federal do Rio de Janeiro, 
com a presença dos seguintes membros: Miguel Jonathan (Subst. Eventual da Diretora 
e Chefe Departamento 02), Elaine Machtyngier (Diretora Adjunta Graduação), Jörg 
Blatter (Chefe Departamento 01), 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), I-Shih Liu (Prof. Titular), Antolino Milla Miranda (Prof. Titular), Maria 
Laura M. Leite Lopes (Profª Emérita), Mauro Antonio Rincon (Repr. Profs. Adjuntos), 
Victor Augusto Giraldo (Repr. Profs. Assistentes), Gustavo Baptista Marun (Repr. 
Discente) e Helvécio Rubens Crippa (convidado). /  Aberta a sessão às 10h, a Diretora 
inicia os informes com o resultado da avaliação das condições de oferta do curso de 
Matemática do IM pela Comissão do MEC, abrangendo o de Bacharelado e 
Licenciatura (diurna e noturna). Em resumo, o resultado da avaliação apresentou para 
o curso de Bacharelado  o conceito CMB (Condições Muito Boas), para o Corpo 
Docente, a Organização Didático-Pedagógica e as Instalações. Para os cursos de 
Licenciatura (Diurno e Noturno) o conceito CMB (Condições Muito Boas), para o 
Corpo Docente e a Organização Didático-Pedagógica e o conceito CR (Condições 
Regulares), para as Instalações. Tanto para o curso de “Bacharelado”quanto para os 
curso de “Licenciatura” os avaliadores emitiram parecer quanto aos pontos fortes e aos 
pontos fracos encontrados e ainda recomendações que julgaram pertinentes. / A 
Diretora solicita que seja incluído na Pauta o pedido da Sub-Reitoria de Ensino de 
Graduação de indicação de docentes para compor as comissões de especialistas de 
ensino da SESU/MEC. Deverão ser indicados 4 (quatro) nomes, dos quais 2 (dois) 
serão escolhidos pelo Reitor para serem enviados à SESU/MEC. Aprovada por 
unanimidade a inclusão do assunto na Ordem do Dia e apresentado como primeiro 
ponto da Pauta. Foram aprovados, por unanimidade, os nomes dos professores Angela 
Cássia Biazutti, Felipe Acker, Luiz Carlos Guimarães e Walcy Santos. / A Diretora dá 
ciência à Congregação dos processos que foram encaminhados à Câmara de Corpo 
Docente e devolvidos com parecer favorável: - Retorno da vaga por exoneração do 
Prof. Ruy Luis Milidiú, do Departamento de Métodos Estatísticos - Setor de 
Estatística; - Solicitação de licença para afastar-se do país, por um ano, do Prof. 
Ademir Pazotto, para realizar estágio de pós-doutoramento junto ao Departamento de 
Matemática Aplicada da Universidade Complutense de Madri; - Banca para Avaliação 
do Estágio Probatório da Profª Marcia Costa Fampa e o resultado favorável da 
avaliação pela Banca. Encontram-se na Câmara de Corpo Discente para julgamento 2 
processos de revalidação de diplomas de graduação. / A Diretora fala sobre a mudança 
do Regimento do IM no que se refere às representações de categorias junto à 
Congregação e que é melhor aguardar pois o Estatuto da Universidade está sendo 
alterado e que convocará eleições para os novos representantes com base no 
Regimento em vigor. / Regulamentação das Atividades de Extensão. - A Diretora 
lembra que o Prof. Adriano foi designado Coordenador de Extensão e que os 
coordenadores de projetos têm ajudado financeiramente a administração mas é 
necessário regulamentar as atividades de extensão e estabelecer cobrança de taxa sobre 
os projetos, de forma diferenciada. Diz que a verba orçamentária do IM é a menor 



dentre as unidades do CCMN. Fala também que fez uma pesquisa em vários órgãos 
financeiros e que estes atualmente só financiam os projetos que forem auto-
sustentáveis. - O Prof. Jonathan sugere que se faça uma pesquisa em unidades sobre 
políticas de taxação e normas. - O Representante Discente, Gustavo, fala sobre o 
perigo de se taxar tudo e depois a Universidade ficar sem verba governamental. - O 
assunto é amplamente debatido, ficando a Comissão de Legislação e Normas 
encarregada de coletar dados para a regulamentação. - É aprovado, também,  que os 
professores Felipe, Gadelha e Jonathan redigirão uma proposta para a taxação destas 
atividades. Provisoriamente, a Congregação aprovou que os projetos de extensão 
devem ser aprovados no Corpo Deliberativo do departamento responsável e depois 
encaminhados ao Coordenador de Extensão para que o mesmo emita parecer sobre o 
valor da taxação, que será de 20% sobre o lucro líquido. Pró-labore pago a professores 
do IM não são passíveis de dedução. / A Diretora fala sobre a instalação dos telefones 
e a conta que futuramente deverá ser paga pelas unidades e, ainda, que fez um contrato 
de aluguel de uma máquina copiadora com a firma Danka do Brasil Ltda., pelo prazo 
de um ano. / Informa também que o Reitor mandou um funcionário para exercer as 
funções de gerente administrativo. / Calendário Escolar - Nova Periodização. O 
assunto é debatido pelos presentes e fixado calendário para apresentação dos novos 
currículos pelas coordenações dos cursos. / Aprovada, por unanimidade, a criação das 
disciplinas de Monitoria I e II. / Aprovado, por unanimidade, o oferecimento das 
disciplinas Introdução ao Cálculo e Cálculo I, à distância. / Aprovado, por 
unanimidade, o lançamento do Projeto de Extensão (Concurso Nacional). / O Prof. 
Jonathan informa que foi procurado pelo Prof. Carlos Eduardo Bielschowsky, 
coordenador do projeto Universidade Virtual, para consolidação  de um pool de 
universidades públicas do Rio de Janeiro para oferecimento de cursos de graduação à 
distância. O IM foi convidado para elaborar o Curso de Informática. Este projeto 
ficaria sob a coordenação do Prof. Edmundo de Souza e Silva, do Departamento de 
Ciência da Computação e que é também pesquisador Titular do CNPq. / A presente 
Ata foi lavrada por Cilly Gabrielsen, na qualidade de secretária da Congregação./  


