
Ata da 375ª Reunião da Congregação do Instituto de Matemática da Universidade 

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

06 de agosto 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), Luiza Amália de Moraes (Profª Titular), Maria Laura Mouzinho Leite Lopes 

(Emérita), Helvecio Rubens Crippa (Representante Professores Adjuntos), Ricardo 

Silva Kubrusly (Representante Professores Adjuntos) e Nelson Quilula de Vasconcelos  

(Representante Professores Assistentes), / Aberta a sessão às 10h30min. A Diretora 

informa que chegaram 8 (oito) computadores por conta do que restou do projeto 

MEC/PADCT para as Licenciaturas e que estes computadores foram alocados no LIG. 

/ Dos 28 (vinte e oito) computadores solicitados à Reitoria por ocasião do vazamento, 

ainda estão faltando chegar seis. / Lembra que passou para a Câmara de Legislação e 

Normas a tarefa de adequação do Regimento Interno do IM ao da Reitoria e que espera 

o relatório da Câmara. / O CEG devolveu ao IM os projetos dos cursos de Engenharia 

propostos pela COPPE para melhor avaliação. / Aprovadas por unanimidade as Atas 

das 369ª e 370ª reuniões da Congregação. Aprovada a Ata da 372ª reunião, por 

unanimidade, após correções feitas pelos membros. / Estabelecimento do calendário 

para a discussão da adequação dos cursos do IM ao novo calendário da resolução 

conjunta CEG/CEPG N. 01/99. - O assunto é debatido e adiado para a próxima 

reunião, a ser realizada no dia 28/8. / Projetos de pesquisa. - O assunto é debatido e é 

aprovada a proposta de se rediscutir e reavaliar a resolução anterior sobre participação 

do IM em projetos de pesquisa e extensão. Ficou definido também, que constarão 

como pontos separados em pauta: Projetos de Pesquisa – Projetos de Extensão – 

Cursos de Extensão, visto serem atividades distintas com distintos objetivos. / 

Aprovado por unanimidade o parecer favorável do Relator quanto ao mérito para a 

composição da Banca de Avaliação dos Estágios Probatórios dos professores 

assistentes do Departamento de Métodos Estatísticos, composta pelos professores 

Annibal Parracho Sant’Anna (professor titular da UFF), Roberto Westenberg 

(professor adjunto da COPPEAD), Kaizô Iwakami Beltrão (professor titular da 

ENCE/IBGE) e David Martins Dorigo (professor visitante da UERJ). Aprovado 

também que a Banca seja encaminhada à CPPD, para pronunciamento em relação à 

adequação às normas da UFRJ. / A presente Ata foi lavrada por Cilly Gabrielsen, na 

qualidade de secretária da Congregação./  


