
Ata da 372ª Reunião da Congregação do Instituto de Matemática da Universidade 

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

25 de junho de 2001. 

 

Sob a presidência da Profª Angela Rocha dos Santos, realizou-se a 372ª Reunião da 

Congregação do Instituto de Matemática da Universidade Federal do Rio de 

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

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), Helio dos Santos Migon (Prof. Titular), Manuel 

Antolino Milla Miranda (Prof. Titular), Maria Laura M. Leite Lopes (Profª Emérita), 

Helvecio Rubens Crippa (Representante Profs Adjuntos) e Ricardo Silva Kubrusly 

(Representante Profs. Adjuntos), / Aberta a sessão às 10h30min. / Passando à Ordem 

do Dia, a Diretora fala sobre o resultado da avaliação do Estágio Probatório do Prof. 

Vladimir Schuchman que não obteve da Comissão de Avaliação pontuação suficiente 

para ser considerado aprovado. A Diretora informa que o Prof. Schuchman 

encaminhou uma carta aos membros da Congregação e pediu para estar presente à 

Reunião que trataria do assunto. A Diretora informa, ainda, que solicitou ao Prof. 

Blatter para, na qualidade de membro da Comissão de Corpo Docente da Congregação, 

trazer a plenário o resultado do processo de Avaliação e passa, então, a palavra ao 

Prof. Schuchman, presente à Reunião, para que faça as suas considerações. O Prof. 

Schuchman, fala sobre suas atividades nas universidades onde atuou como Professor 

Adjunto, esclarecendo algumas dificuldades acadêmicas que encontrou e onde entrou 

com alguns processos que julgou necessários, fala também sobre sua produção 

científica  e suas atividades no Instituto de Matemática, inclusive na área de pós-

graduação. - O Relator lê o Parecer dado pela Comissão Avaliadora tendo o Prof. 

Schuchman obtido 6.600 pontos. Acrescenta não ter encontrado nada de irregular no 

processo e que a Banca aplicou a pontuação de forma adequada, tendo agido 

exatamente dentro das regras estabelecidas. Atendo-se ao que apresenta o processo 

declara-se favorável à homologação da avaliação do Relatório da Comissão. O assunto 

é intensamente debatido pelos membros presentes. - A Diretora coloca em votação o 

parecer do Relator, favorável à homologação do Relatório da Comissão. - Aprovado 

pela Congregação o parecer do Relator, por unanimidade. Durante a votação, o Prof. 

Milla retirou-se do plenário/ Aprovado por unanimidade o curso de Extensão voltado 

para o setor empresarial “Treinamento em Métodos Estatísticos e suas Aplicações”, 

oferecido pelo Laboratório de Estatística (LES) do Departamento de Métodos 

Estatísticos. / A Congregação do IM decide, por unanimidade, que as indicações para 

composição de Banca de Concurso e de Banca para Avaliação de Estágio Probatório 

de docentes dos Departamentos serão levadas para consideração e aprovação pelos 

membros em reunião da Congregação. / O Prof. Jonathan fala sobre os cursos da 

Escola de Engenharia que ainda não foram aprovados pelo CEG mas que voltarão a 

discussão para aprovação para 2002. / A Diretora informa que o Prof. Enrique Ramiro 

Pujals está fazendo um projeto para o Curso de Verão bem amplo e solicita a 

homologação de seu nome para Coordenador do Programa.- Aprovado por 

unanimidade. / O Prof. Dani parabeniza a Diretora pelo planejamento antecipado do 

Programa de Verão. / A Diretora informa que soube no CCMN que, por resolução do 

CEG, foi permitido às unidades que têm curso de Licenciatura a homologação do grau 



e expedição de diplomas para seus alunos de Licenciatura. / Aprovado por 

unanimidade a criação das disciplinas MAB473 - Tópicos Especiais em Informática na 

Sociedade e  MAB624 - Números Inteiros e Criptografia, a partir de 2001/2, para fazer 

parte do elenco das disciplinas complementares do Curso de Informática./ A presente 

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

 

Providenciadas as emendas propostas pelos membros da Congregação do IM/UFRJ, a 

presente Ata foi aprovada, em sessão de 06.08.2001./   


