
Ata da 351ª Reunião da Congregação do Instituto de Matemática da Universidade 

Federal do Rio de Janeiro, realizada, em caráter ordinário, em 08 de maio de 2000. 

 

Sob a presidência da Profª Angela Rocha dos Santos, realizou-se a 351ª 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), Edmundo Albuquerque de Souza e 

Silva (Prof. Titular), Hélio dos Santos Migon (Prof. Titular), Manuel Antolino Milla 

Miranda (Prof. Titular), Luiz Adauto da Justa Medeiros (Prof. Emérito), Maria Laura 

M. Leite Lopes (Profª Emérita), Helvécio Rubens Crippa (Repr. Profs. Adjuntos),  

Mauro Antonio Rincon (Repr. Profs. Adjuntos), Jair Salvador (Repr. Profs. 

Assistentes) e Gustavo Baptista Marun (Repr. Discente). A Profª Titular Luiza Amália 

de Moraes justifica sua ausência às reuniões deste semestre por estar dando aula 

justamente no horário regular das sessões. /  Aberta a sessão às 10h30min, a Diretora 

procede à solenidade de colação de grau de alunos dos curso de graduação em 

Matemática, Informática e Atuária, com a presença de diversos convidados. Passando 

à sessão plenária, a Diretora coloca em discussão as Atas das reuniões 341ª, 342ª, 343ª, 

344ª, 346ª, 347ª e 349ª. As Atas são aprovadas por unanimidade. / O Prof. Dani 

apresenta o projeto de criação do Curso de Doutorado em Estatística, explicando-o 

detalhadamente e enfatizando a atuação do Departamento de Métodos Estatísticos na 

formação de alunos de pós-graduação em Estatística e na existência de poucos cursos 

de doutorado na área. Aprovado por unanimidade o parecer favorável do Relator. / 

Aprovado, por unanimidade, o parecer favorável do Relator, com algumas ressalvas, 

de alteração do Regimento da Pós-Graduação, do Programa de Estatística. / Aprovado 

por unanimidade a criação do Conselho de Pós-Graduação e seu Regulamento. 

(anexo). / Convidados pela Diretora, comparecem à presente sessão da Congregação, 

os professores da COPPE, Segen Estefen (Diretor), Eugenius (Diretor Acadêmico) e 

Nelson Maculan, para expor a motivação da criação de três cursos de graduação: 

“Engenharia da Informação”, “Engenharia de Controle e Automação”e “Infra-

Estrutura e Planejamento Ambiental”. O Prof. Edmundo propõe que se faça um 

programa integrado da COPPE com o IM. O assunto é amplamente debatido. A 

Diretora propõe que se constitua uma Comissão do IM para tratar do assunto e 

agradece a presença dos professores da COPPE. / A Diretora fala sobre a adaptação 

dos currículos ao novo Calendário Escolar. Aprovada, por unanimidade, a proposta 

apresentada pela Comissão formada pelos coordenadores de curso e chefes de 

Departamento, com a finalidade de adaptar os currículos dos cursos do IM à Resolução 

Conjunta CEG/CEPG nº 01/99. / Aprovada, por unanimidade, a criação do Curso de 

Especialização em Matemática à Distância. / Aprovada por unanimidade a substituição 

dos membros da Câmara de Corpo Discente, que tiveram seus mandatos terminados, 

pelos professores Helvécio Rubens Crippa e Jair Salvador e pelo aluno Gustavo 

Baptista Marun, sendo mantida a composição das demais Câmaras. / A presente Ata 

foi lavrada por Cilly Gabrielsen, na qualidade de secretária da Congregação./  


