
Ata da 357ª Reunião da Congregação do Instituto de Matemática da Universidade 

Federal do Rio de Janeiro, realizada, em caráter ordinário, em 23 de outubro de 2000. 

 

Sob a presidência da Profª Angela Rocha dos Santos, realizou-se a 357ª 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), Helio dos Santos Migon (Prof. Titular), Luiza 

Amália de Moraes (Prof. Titular), Manuel Antolino Milla Miranda (Prof. Titular), 

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

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

Profs. Assistentes). /  Abrindo a sessão às 10h30min, a Diretora informa as 

providências e verbas prometidas pelo Reitor para reparação dos danos causados pela 

inundação das dependências do IM, com o rompimento de tubulação no segundo andar 

do bloco C. / A Diretora presta, ainda, as seguintes informações: a Sub-Reitoria de 

Desenvolvimento e Extensão destinou um stand para apresentação de publicações de 

caráter acadêmico nas festividades em comemoração aos 80 anos da UFRJ, sendo que 

os professores que ainda desejam divulgar sua produção poderão fazê-lo, 

encaminhando suas publicações à SR-5. / Ensino à Distância. O Reitor solicitou um 

estudo de viabilidade para o oferecimento de um curso de Licenciatura à Distância. 

Esse estudo foi feito e entregue ao Reitor e assim que retornar será submetido à 

Congregação. / Estão também em adiantadas negociações a criação do Instituto de 

Informática. A diretora disse ao Reitor que a posição a ser adotada pelo IM será a 

mesma do Departamento de Ciência da Computação. / Instituto Superior de Educação. 

A Diretora esclarece que este seria virtual, sem Sede, e a comissão designada pelo 

Reitor vai propor um modelo às unidades para o seu funcionamento. / A Profª Maria 

Laura fala sobre o curso de Especialização para Professores de Matemática que tem 

tido muita procura e que cada vez mais se demonstra a sua importância e necessidade. / 

O Prof. Felipe diz que os cursos de pós-graduação poderiam se adaptar melhor para 

conseguir mais alunos e que se deveria repensar a formação da graduação e da pós-

graduação e com a saída da Informática isso terá que ser feito. / As Atas das 353ª e 

355ª reuniões da Congregação são novamente distribuídas para aprovação na próxima 

reunião. / Submetida à votação do plenário a lista quádrupla de candidatos a 

representante docente no CPGP-IM, composta pelos professores Ricardo da Silva 

Rosa, Walcy Santos, Hedibert Freitas Lopes e João Lauro Dorneles Facó. Resultado do 

primeiro escrutínio: Ricardo Rosa - 8 (oito) votos, Walcy Santos - 3 (três) votos e 1 

(um) voto em branco. Resultado do segundo escrutínio: Walcy Santos - 10 (dez) votos, 

Hedibert Freitas Lopes - 1 (um) voto e 1 (um) voto em branco. Escolhido, portanto, 

para representantes docentes no CPGP-IM os professores Ricardo da Silva Rosa e 

Walcy Santos. / Proposta pela Coordenadora do Curso de Licenciatura e já discutida 

em reuniões da Coordenação Central de Licenciaturas, com o representante da 

Faculdade de Educação, a desativação da disciplina Avaliação no Ensino (EDW 486). 

- Aprovada por unanimidade. / Proposta a criação de um curso de pós-graduação inter-

unidades em História da Ciência, História das Técnicas e Epistemologia, envolvendo 

professores e pesquisadores da COPPE, do Instituto de Física, do Instituto de Química 

e do Instituto de Matemática. - Parecer favorável do Relator, aprovado por 

unanimidade. /  Professor Substituto. O Departamento de Matemática Aplicada pede a 



alocação de duas vagas para Professor Substituto. Aprovada, por unanimidade, quanto 

ao mérito./ Retirada de Pauta a Alteração do Art. 117 do Regimento do IM, sobre 

eleição de Representação Discente por ausência do representante discente. / Termo de 

Convênio IM/UFRJ e UNIFRA/RS, para realizar intercâmbio de atividades, visando ao 

aprimoramento do ensino, da pesquisa e da extensão, bem como o aperfeiçoamento de 

seus corpos docente e técnico-administrativo. - Parecer favorável do Relator, aprovado 

por unanimidade. / A Diretora indica o servidor Walter Moreira, Assistente em 

Administração, para ocupar a função de Diretor Adjunto de Administração do IM, em 

substituição à Profª Nedir do Espírito Santo. - Aprovado por unanimidade. / Proposta 

pelo Departamento de Métodos Estatísticos os nomes dos professores Annibal 

Parracho Sant’Anna - Titular da UFF, Santiago Segundo Ramírez Carvajal - Adjunto 

IV do IM e Hélio dos Santos Migon - Titular do IM, para constituírem a Banca de 

avaliação para progressão horizontal da Profª Flavia Maria Pinto Landim. - Parecer 

favorável do Relator, aprovado por unanimidade. /  A presente Ata foi lavrada por 

Cilly Gabrielsen, na qualidade de secretária da Congregação./  


