
Ata da 370ª Reunião da Congregação do Instituto de Matemática da Universidade 

Federal do Rio de Janeiro/Universidade do Brasil, realizada, em caráter ordinário, em 

28 de maio de 2001. 

 

Sob a presidência da Profª Angela Rocha dos Santos, realizou-se a 370ª Reunião da 

Congregação do Instituto de Matemática da Universidade Federal do Rio de 

Janeiro/Universidade do Brasil, com a presença dos seguintes membros, professores: 

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), Helio dos Santos Migon (Prof. 

Titular), Helvecio Rubens Crippa (Representante Profs Adjuntos), Ricardo Silva 

Kubrusly (Representante Profs. Adjuntos), Elizabeth Belfort da Silva Moren 

(Coordenadora Licenciatura em Matemática) e Flavio Dickstein (convidado). / Aberta 

a sessão às 10h30min. A Diretora informa que foi publicado uma série de editais pelo 

SESu/MEC, Programas de Apoio às Instituições Federais de Ensino Superior, e 

qualquer verba a ser concedida será por meio de projetos aprovados. Um deles, é o 

projeto PET (Programa Especial de Treinamento), criado pela CAPES e estabelece 

participação de curso de Licenciatura. O IM apresentou 1 (um) projeto, que foi 

aprovado no âmbito da UFRJ. Para outro projeto, o PCO (Programa de 

Aperfeiçoamento das Condições de Oferta de Cursos de Graduação) o IM apresentou 2 

(dois) projetos, de Licenciatura e Informática. Outro projeto, o Programa de Infra-

Estrutura Acadêmica é institucional e para ser reeditado nos próximos anos. Há uma 

comissão formada por representantes do MEC, do Ministério da Ciência e Tecnologia 

e membros da Comunidade e no âmbito da UFRJ existe uma comissão e está havendo 

uma série de reuniões paralelas com diretores das Unidades. A Diretora passou ao 

Prof. Migon a tarefa de responder aos vários formulários do programa, referentes a 

produção científica e o Prof. Migon enfatiza a necessidade de que a Pós-Graduação 

tenha um banco de dados. / A Diretora informa a realização, nesta semana, da I 

Jornada Italent de Informática e protesta pela forma como foi divulgada a participação 

do IM no evento, como se fosse apenas um patrocinador. / O Prof. Felipe lembra que 

está ocorrendo também o evento “Matemática para Poetas”, com a inclusão do nome 

do IM e protesta contra o fato de que a organização de tal evento não tenha sido 

abordada na Congregação do IM. / A Diretora lembra que no ano passado pediu à 

Diretora Adjunta de Graduação que organizasse uma Semana da Matemática, o que 

não foi feito e lança a idéia para o futuro. / Colocada em discussão e votação a Ata da 

365ª Reunião da Congregação é aprovada por unanimidade. / A Diretora informa que 

nos dias 23, 24 e 25 do mês de maio corrente, foram realizadas eleições 

complementares para as Representações Docentes e Discentes junto à Congregação. 

Inscreveu-se apenas um candidato para Suplente da categoria de Professor Adjunto, o 

Prof. Eduardo San Pedro Siqueira, que foi eleito. As demais categorias não 

apresentaram candidatos, ficando vagas as Representações. / A Profª Elizabeth informa 

que a FUJB prorrogou o prazo para o gasto da verba que sobrou do Convênio 

CAPES/PADCT para implementação das Licenciaturas Noturnas de Matemática, 

Física e Química. Informa, ainda, que a Direção do IQ usou, indevidamente, parte da 

verba que cabia ao IM e ao IF para despesas administrativas e de outros projetos. Ficou 

decidido que o IM usará a verba restante para aquisição de computadores para o LIG e 

que será feito um pedido de apuração e ressarcimento assinado em conjunto pelos 

Diretores do IM e IF encaminhado a atual direção do IQ. / A Profª Elizabeth informa, 



ainda, que foram aprovados novos parâmetros para a Licenciatura, que entre outras 

especificações estabeleum mínimo de ter 3.200 horas para o curso. A coordenadora 

pede ajuda para interpretar os mais de sessenta itens de considerações e é sugerido que 

se encaminhe um documento ao MEC reiterando a nossa posição quanto a duração e 

demais princípios norteadores. / A Diretora pede a concordância dos departamentos 

para a mudança nos currículos das disciplinas novas em relação a ementas, códigos e 

carga horária. Os departamentos deverão apresentar a carga horária e as ementas. / O 

Prof. Flávio, Representante dos Professores Adjuntos do CCMN no CONSUNI, 

informa que o Conselho Universitário não vem sendo convocado pelo Reitor e que, 

neste ano, houve apenas três reuniões, presididas pelo Prof. Gatass. Nessas reuniões foi 

constatado que havia necessidade de adaptar o Regimento da Universidade à LDB, o 

que foi feito e aprovado pelo CONSUNI e enviado para o MEC. Há mais de um ano 

espera-se que o Reitor encaminhe para aprovação do Plenário a minuta de Estatuto 

aprovada pela Comissão de Legislação e Normas, o que não foi feito até hoje. Foi 

elaborado, então, um documento manifestando a preocupação pelos fatos ocorridos, 

inclusive pela não convocação do CSCE (Conselho Superior de Coordenação 

Executiva), sob a alegação de que os Conselhos estão irregulares, que foi entregue ao 

Ministro da Educação. O ministro aparentemente mostrou-se sensível mas nada foi 

feito. O Prof. Flavio sugere que a Congregação manifeste preocupação pela não 

convocação dos Conselhos Superiores da Reitoria, tal como foi feito pela COPPE e 

pela Letras. O Prof. Felipe sugere que a Congregação se manifeste em articulação com 

outras Congregações e Decanias. A Diretora tentará junto às outras unidades do 

CCMN soltar uma Nota conjunta e ver qual será a repercussão no Centro com relação 

a essa Nota. / A Diretora informa que o CEG mandou um memorando para que o IM 

se manifestasse sobre a criação de dois novos cursos de Engenharia, se forem 

favoráveis, serão considerados aprovados pela Congregação. / Os Cursos de Extensão 

(Lato Sensu) também têm que ser aprovados pela Congregação. A Diretora diz que vai 

convocar uma reunião para daqui a três semanas. / A presente Ata foi lavrada por Cilly 

Gabrielsen, na qualidade de secretária da Congregação./  


