
Ata da 376ª Reunião da Congregação do Instituto de Matemática da Universidade 
Federal do Rio de Janeiro/Universidade do Brasil, realizada, em caráter ordinário, em  
27 de agosto de 2001. 

 
Sob a presidência da Profª Angela Rocha dos Santos, realizou-se a 376ª Reunião da 
Congregação do Instituto de Matemática da Universidade Federal do Rio de 
Janeiro/Universidade do Brasil, com a presença dos seguintes membros, professores: 
Elaine Machityngier (Diretora Adjunta de Graduação), Jörg Blatter (Chefe 
Departamento 01), Miguel Jonathan (Chefe Departamento 02 e Substituto Eventual da 
Diretora), Waldecir Bianchini (Chefe Departamento 03), Felipe Acker (Chefe 
Departamento 05), Dani Gamerman (Prof. Titular), Edmundo Albuquerque Souza e 
Silva (Prof. Titular), Helio dos Santos Migon (Prof. Titular), Luiza Amália de Moraes 
(Profª Titular), Manuel Antolino Milla Miranda (Prof. Titular), Maria Laura Mouzinho 
Leite Lopes (Emérita), Helvecio Rubens Crippa (Representante Professores Adjuntos), 
Eduardo San Pedro Siqueira (Suplente Representante Professores Adjuntos), Nelson 
Quilula de Vasconcelos (Representante Professores Assistentes), Eleonora Pinto de 
Moura e Gustavo Baptista Marun (Representantes Discentes). / Aberta a sessão às 
10h30min pelo Prof. Jonathan, na impossibilidade da Diretora estar presente no 
horário de abertura. / O Prof. Jonathan abre os Trabalhos com o Ponto de Pauta: 
Resolução xxxx/2001 CEG/CEPG - periodização. - É esclarecido pelos chefes o que 
foi resolvido nos departamentos. É proposto que a periodização volte a ser como era 
antes (17 semanas  + semanas das provas finais. Entendendo-se que o princípio de 200 
dias letivos estabelecido na LDB vale para as Instituições e que a UFRJ permanece 
aberta normalmente todo o ano com exceção do período natalino). - Aprovado com 1 
(um) voto contra. / A Diretora chega ao Plenário e assume a Presidência dos 
Trabalhos. / A Diretora coloca em discussão o primeiro Ponto de Pauta: Posição da 
Congregação no desmonte de laboratório do Prof. Edmundo (02). - A Diretora lê as 
cartas do Prof. Edmundo, uma, datada de 17/8/2001, encaminhada por cópia ao Sub-
Reitor de Pós-Graduação e lida na última reunião do CEPG, e a outra, datada de 
18/8/2001 e igualmente encaminhada ao Sub-Reitor de Pós-Graduação. O Prof. 
Edmundo denuncia o desmonte de seu laboratório, que possuía nas dependências do 
NCE,  por ordem do Coordenador do NCE. A Diretora diz que entrou em contato com 
o Coordenador do NCE e expôs o problema sem que se chegasse a nenhuma solução 
satisfatória para ambos os lados. Lê carta do Coordenador do NCE e também uma 
Nota do Departamento de Ciência da Computação sobre os acontecimentos. - O Prof. 
Dani informa que, como Representante dos professores do CCMN, levou o problema 
ao CONSUNI e comenta que estes fatos aconteceram porque o IM não tem espaço 
físico próprio para abrigar os seus professores, e estes acham-se espalhados por vários 
locais da UFRJ e não somente nas dependências do IM, no Bloco C. O assunto é 
amplamente debatido. A Diretora propõe que se tire uma Nota a ser encaminhada ao 
Reitor, contendo: 1º) Repúdio aos atos ocorridos, citando-os; 2º) pedido de abertura de 
sindicância e ações disciplinares; 3º) reafirmar que as práticas acadêmicas devem ter 
precedência às administrativas; 4º) denúncia quanto à situação precária do IM em 
relação a espaço físico. - Aprovado por consenso. - A Nota será enviada com cópia 
para o Sub-Reitor de Pós-Graduação e para o Decano do CCMN. Será enviada também 
uma carta para o NCE. / Projetos de Pesquisa e Projetos de Extensão – adiada a 
discussão para a próxima reunião. / Homologados os nomes dos professores Waldecir 
Bianchini e Augusto Gadelha, indicados pelos Corpos Deliberativos de seus 



respectivos departamentos, para continuarem nas  chefias dos departamentos de 
Métodos Matemáticos e Métodos Estatísticos, respectivamente. / A Diretora pede para 
incluir como ponto de Pauta convênio da UFRJ com o Sobolev Instittute of 
Mathematics of Siberian Branch of Russian Academy of Sciences. - Aprovada a 
inclusão e posteriormente aprovado o convênio quanto ao mérito. / A Diretora lê a 
carta do Diretor do CEFET que, em nome de um convênio existente entre o CEFET e a 
UFRJ, pede a colaboração de um professor para orientar alunos no novo Mestrado para 
Professores a ser credenciado pela CAPES.- Aprovado por unanimidade. / Italent - 
Convênio com empresas. O Prof. Jonathan explica o projeto que visa uma integração 
mais efetiva, com integração de alunos do DCC com estágio, empresa e universidade. 
A SR-5 também foi contatada, o CIEE e várias empresas, todos manifestando-se 
favoravelmente. - O Relator manifesta-se favoravelmente à implementação de 
convênio guarda-chuva e sugere que haja uma comissão para implementação do 
projeto com especificação das suas competências. Manifestam-se ainda alguns 
membros da Congregação. - Aprovada por unanimidade o Parecer do Relator. - O Prof. 
Edmundo pede para que se registre o esforço do Prof. Thomé na liderança da 
preparação e organização do programa ITALENT. - A Profª Maria Laura também se 
manifesta para que se traga para apreciação pela Congregação, outros projetos para que 
a Universidade não fique alheia ao processo de integração com empresas e seja 
subjugada por ele. / - Projeto de curso à distância Convênio IM (Departamento 02) 
e/CEDERJ. - O Prof. Edmundo esclarece que tem como objetivo utilizar o ensino a 
distância para viabilizar a formação de pessoas que vêm sendo excluídas do processo 
educacional por questões de localização ou por indisponibilidade de tempo com 
horários fixos de aulas. O curso é de Tecnólogo em Informática. - Aprovado por 
unanimidade. / - A Diretora diz que pretende organizar seminários tanto internos 
quanto externos para dar conhecimento do que se está sendo feito por diversos grupos 
de professores e alunos do IM na questão de emprego de novas tecnologias  no ensino. 
/ - Carga horária 2002 dos departamentos nos PCIs da Licenciatura Noturna. – A 
Diretora esclarece que a cada ano se estabelece carga horária nos PCIs que compõe o 
curso noturno dos departamentos. É aprovada por unanimidade a distribuição 
equitativa entre os departamentos do IM nos PCIs desde que com comunicação feita 
com antecedência pela coordenação a fim de que os departamentos possam incluir esta 
carga no seu planejamento semestral. Nesta carga não está incluída as demais 
disciplinas de outros cursos noturnos, nem as disciplinas para a Licenciatura diurna. A 
princípio a carga aprovado foi de 12 horas para cada departamento do IM. / A Diretora 
solicita aos coordenadores de pós-graduação que têm bolsistas com necessidade de 
cuprir o Estágio de Docência, que informem aos chefes de departamento. /  Orientação 
Acadêmica. - A Diretora lembra que a Orientação Acadêmica conta pontos para a 
GED e que é um assunto que deve ser bem discutido. Vários membros se manifestam e 
este ponto deverá voltar a ser discutido em outra reunião para que se estabeleça o que é 
orientação. / Retirada de Pré-Requisito de MAB 527 - Tópicos Especiais em Sistemas 
de Informação da disciplina MAB 613 - Metodologias de Desenvolvimento de 
Sistemas de Informação, a partir de 2001-1. - Aprovado por unanimidade. / A presente 
Ata foi lavrada por Cilly Gabrielsen, na qualidade de secretária da Congregação./  


