
Ata da 379ª Reunião da Congregação do Instituto de Matemática da Universidade 
Federal do Rio de Janeiro/Universidade do Brasil, realizada, em caráter ordinário, em  
28 de setembro 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: 
Elaine Machintygier (Diretora Adjunta de Graduação), Waldecir Bianchini (Chefe 
Departamento 03), Augusto Cesar Gadelha Vieira (Chefe Departamento 04), Felipe 
Acker (Chefe Departamento 05), Dani Gamerman (Prof. Titular), Manuel Antolino 
Milla Miranda (Prof. Titular), Rolci de Almeida Cipolatti (Prof. Titular), Maria Laura 
Mouzinho Leite Lopes (Emérita), Helvecio Rubens Crippa (Representante Profs 
Adjuntos), Ricardo Silva Kubrusly (Representante Profs. Adjuntos) e Eduardo San 
Pedro Siqueira (Suplente Representante Professores Adjuntos). / Aberta a sessão às 
10h30min. A Diretora dá as boas vindas ao Prof. Rolci, que tomou posse como 
Professor titular do IM. / 26% - A Congregação aprova uma Nota, a ser redigida pelos 
professores Eduardo e Flávio, solicitando à Reitoria da UFRJ o restabelecimento do 
pagamento do percentual de 26% retirado de um grupo de professores, e que o mesmo 
seja estendido aos que não estão recebendo. / Homologação de Coordenador de Pós-
Graduação. – O Conselho de Pós-Graduação em Matemática escolheu o Prof. Helvécio 
Rubens Crippa, por unanimidade, e, em caráter informal, o Prof. Bruno Scárdua para 
Substituto Eventual. – Homologado por unanimidade. / Convênio entre a UFRJ e a 
PETROBRÁS, tendo como unidade executora o Departamento de Computação do IM, 
sob a coordenação do Prof. Adriano Cruz, em parceria com o CENPES. – Aprovado 
por unanimidade. / Curso de Especialização de Professores de Matemática. – A 
Diretora fala que o curso já vem sendo oferecido desde 1993. – Manifestam-se vários 
membros sobre as dificuldades para a cobrança de taxa em uma universidade pública e 
que os cursos de especialização têm de estar ligados à pós-graduação e inscritos na 
carga horária dos departamentos. É também citada a importância social do curso. – A 
realização do curso é aprovada no mérito, devolve-se o processo ao CEPG-IM para 
regulamentação da cobrança de uma possível taxa de matrícula. / Orientação 
Acadêmica. – A Diretora fala que fez um levantamento sobre a atuação dos alunos do 
IM no Provão e sobre a situação dos alunos de Licenciatura. Fala sobre a importância 
da Orientação Acadêmica. – Sugere-se que haja orientação por escrito tanto para o 
orientador acadêmico quanto para o aluno sobre princípios gerais a serem seguidos por 
todos. Sugere-se também que aos orientadortes seja dada uma senha para acesso ao 
histórico e situação de inscrição dos alunos. O assunto é amplamente debatido. – A 
Diretora diz que vai convocar uma reunião para voltar a discutir este assunto. / A 
presente Ata foi lavrada por Cilly Gabrielsen, na qualidade de secretária da 
Congregação./  


