
Ata da 352ª Reunião da Congregação do Instituto de Matemática da Universidade 
Federal do Rio de Janeiro, realizada, em caráter ordinário, em 29 de maio de 2000. 

 
Sob a presidência da Profª Angela Rocha dos Santos, realizou-se a 352ª 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), 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), I-Shih Liu 
(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), Jair Salvador (Repr. Profs. Assistentes) e 
Gustavo Baptista Marun (Repr. Discente). /  Aberta a sessão às 10h30min, a Diretora 
coloca em votação a Ata da 340ª Sessão, que é aprovada por unanimidade. / A Diretora 
informa sobre os seguintes assuntos: Edital de Apoio Financeiro à Infraestrutura a 
Pesquisa da FAPERJ, com data limite para pedidos até 30 de junho. / A CAPES 
instituiu um programa - PROCAPES - para estimular o intercâmbio entre instituições 
que tenham grau  5 pela CAPES com outras que não o possuam, visando o 
aperfeiçoamento dessas instituições. / A Diretora tece comentários sobre a 
reformulação do currículo da Escola de Química. / A Diretora comenta também o 
Programa do Vestibular para 2001, com relação à Matemática, que foi elaborado sem o 
conhecimento dos representantes do IM, sendo o assunto amplamente debatido. É 
aprovada a formação de uma comissão constituída pelos professores Felipe, Luiz 
Adauto, Elizabeth Belfort e Flávio Dickstein, para elaborar uma proposta de Programa 
de Matemática a ser apreciada pela Congregação do IM e encaminhar à Comissão do 
Vestibular da SR-1. / Resultado do Concurso para Professor Titular do Departamento 
de Métodos Matemáticos - Setor Equações Diferenciais Parciais, em que o candidato, 
Prof. Rolci de Almeida Cipolatti foi indicado, por unanimidade, pela Comissão 
Examinadora para ocupar a única vaga do concurso. Homologado, por unanimidade, o 
parecer favorável do Relator. / A Comissão formada pelos professores Felipe, Gadelha 
e Jonathan fez um levantamento em diversas universidades para coletar subsídios para 
a regulamentação das atividades de extensão e o assunto é debatido. É aprovado que a 
Comissão volte a se reunir para a elaboração de uma proposta para a Regulamentação. 
/ Alteração do Regimento do Instituto, quanto a Representação Discente. Aprovado por 
unanimidade. (Proposta de redação em anexo). / Alteração do regulamento da 
Congregação, com relação a perda de mandato por falta de comparecimento.às sessões 
da Congregação. Aprovado por unanimidade. (Regulamento anexo). / A presente Ata 
foi lavrada por Cilly Gabrielsen, na qualidade de secretária da Congregação./  


