
 
 
Ata da Congregação do Instituto de Matemática, realizada no dia 26 de novembro de 2001, às 10h na sala C-
116 do IM 
 
 
- Profª Angela abre a cerimônia de colação de grau com  os alunos do Bacharelado em  Informática, já que 

todos estavam presentes.  Os alunos fazem o juramento, em seguida assinam o livro de presença e 
recebem seus certificados. 

 
- O segundo grupo a fazer o juramento são os alunos do Bacharelado em Matemática e o último grupo são  

os alunos da Licenciatura em Matemática. 
 
- Profª Angela dá os informes enquanto os membros da Congregação entram à sala de reunião. 
 
1) Profª Angela distribui quadro elaborado pela Diretoria com os nomes dos docentes que exercem cargos 

na Unidade para que os presentes verifiquem se todos os dados estão descritos no quadro, bem como o 
acréscimo de informações.  Profª Angela informa, ainda, que os referidos dados que foram requisitados 
pelo CEG servirão para atualização de cadastro junto à SR-1, bem como auxiliar no cômputo da GED. A 
data-limite para o envio à Reitoria é 30/11/2001. 

 
2) Profª Angela fala sobre o Curso de Especialização para Professores de Matemática que foi aprovado 

quanto ao mérito no CPGP-IM no dia 22 de outubro de 2001. A taxa de inscrição será de R$10,00 e 
haverá uma taxa semestral de R$200,00 dividida em 2 vezes. 
A Profª Claudia Segadas está presente à reunião para dirimir quaisquer dúvidas. 

 
3) Profª Angela põe em discussão os nomes que compõem  a Comissão de Avaliação de Estágio Probatório 

dos Professores Assistentes do Departamento de Métodos Estatísticos Natalie Haanwinckel Hurtado, Nei 
Carlos dos Santos Rocha, Carlos Eduardo Silva Teixeira e Otávio Henrique dos Santos Figueiredo. A 
banca  é composta dos seguintes professores: 

 
- Annibal Parracho Sant´Anna 
- Rolci de Almeida Cipolatti 
- Luis Paulo Vieira Braga 
 

Após discussão, a banca é aprovada por unanimidade. 
 

4) Profª Angela informa que as obras do rabicho foram canceladas. Houve um impasse com o CT porque 
eles afirmam que as obras que seriam executadas não estavam de acordo com a planta por eles 
estabelecida. 
 

- Profª Angela põe em discussão o 1º ponto de pauta: Título de Prof. Emérito do Prof. Jayme Szwarcfiter. 
- Profª Angela lê o processo do referido professor que conta com cartas de apoio de renomados 

pesquisadores brasileiros e estrangeiros de centros de excelência. Ela ainda lê os dois pareceres 
constantes do processo: o parecer do Prof. Edmundo Souza e Silva e do Prof. Luis Adauto da Justa 
Medeiros.  
Após leitura de várias cartas de apoio à emerência do Prof. Szwarcfiter, a Congregação apóia a iniciativa 
por aclamação, por sugestão da Profª Maria Laura Mouzinho Leite Lopes. 
 

- Profª Angela informa que recebeu, para ciência e arquivo, cópia do Despacho Declaratório emitido pelo 
Conselho de Administração da FUJB, em sua 289ª Reunião Ordinária, na qual a Profª Maria Laura é 
citada. O referido Conselho tomou ciência do elogio feito pelo Professor Angelo da Cunha Pinto, do 
Instituto de Química da UFRJ, à Professora Emérita Maria Laura Mouzinho, por seu dinamismo e 
dedicação à vida acadêmica, além da sua capacidade de renovação que é um exemplo para todo o corpo 
docente da UFRJ. O Presidente do Conselho, Professor Emérito Carlos Nilo Gondim Pamplona solicitou 



que fosse agregado ao parecer do relator seu contentamento e concordância pela manifestação elogiosa 
feita à Professora Maria Laura. 
 

- Profª Angela apresenta a proposta do Departamento 05 de criação do Curso de Matemática     
Computacional. Após discussão do assunto pelos membros da Congregação, a criação do curso é 
aprovada, por unanimidade, com a ressalva de se incluir ao processo as ementas e os demais documentos 
para a complementação do processo. 

 
- Profª Angela fala sobre a criação do novo curso da COPPE: Engenharia de Controle e Automação, e 

solicita ao Prof. Miguel Jonathan, relator do processo, que se pronuncie. 
 
Prof. Jonathan emite parecer favorável quanto ao oferecimento das disciplinas básicas de Matemática de 
competência do IM para os novos cursos de graduação da COPPE, caso sejam implementados conforme 
distribuição contida no processo.  
Quanto à criação do curso de Engenharia de Informação, o parecer é contrário por conflitar em conteúdo, 
finalidade, participação docente e forma de acesso com o Bacharelado em Informática do IM. 

 
-   Prof. Jonathan sugere que o projeto seja reformulado, permitindo assim a integração efetiva dos dois 

cursos, oferecimento conjunto das disciplinas comuns, visando o aproveitamento mais eficiente de 
laboratórios, bibliotecas e capacidade docente em Computação e informática. 
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