
Ata da 384ª Reunião da Congregação do Instituto de Matemática da Universidade 

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

09 de janeiro de 2002. 

 

Sob a presidência da Profª Angela Rocha dos Santos, realizou-se a 384ª 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), Walcy Santos (Representando o 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), Maria Laura Mouzinho Leite Lopes (Profª Emérita), Helvecio Rubens Crippa 

(Representante Profs Adjuntos) e Nelson Quilula Vasconcelos (Representante Profs. 

Assistentes), / Aberta a sessão às 10h30min. / A Diretora coloca em discussão o 

processo de Avaliação do Estágio Probatório do Prof. Dani Gamerman, que se ausenta 

do plenário. A Relatora, Profª Maria Laura, opina pela homologação do Parecer da 

Comissão de Avaliação, favorável à aprovação do Estágio Probatório. - Aprovado por 

unanimidade. / O Prof. Dani retorna ao plenário. / COTAV. A Diretora informa que 

coube à UFRJ 138 vagas, sendo que algumas dessas vagas foram ocupadas por 

candidatos já concursados. As vagas atuais foram dadas para substituir Professores 

Substitutos, o que provavelmente prejudicará o IM, que há alguns anos não tem 

utilizado este resumo. Segundo a política acadêmica, do CCMN. - A Diretora solicita 

aos Chefes que exponham seus pedidos. - O Departamento 01 - Matemática Pura, 

solicita 1 (uma) vaga de Professor Adjunto; o Departamento 02 - Ciência da 

Computação, solicita 6 (seis) vagas para Professor Adjunto e 1 (uma) para Professor 

Titular; Departamento 03 - Métodos Matemáticos, solicita 19 (dezenove) vagas para 

Professor Adjunto, Departamento 04 - Métodos Estatísticos, solicita 3 (três) vagas para 

Professor Adjunto e o Departamento 05 - Matemática Aplicada, solicita 1 (uma) vaga 

para Professor Adjunto e 1 (uma) para Professor Titular. Aprovados por unanimidade 

os pedidos dos departamentos. / A Diretora esclarece que o IM (Departamento de 

Métodos Estatísticos) ganhou 1 vaga da reserva técnica do Reitor (Setor Estatística) 

por conta da implementação do Doutorado em Estatística e que não devolverá esta 

vaga. A Congregação do IM entende que o Reitor pode e deve ter uma reserva de 

vagas para poder agilizar contratações que venham ao encontro da política 

institucional, o que não se admite é que por conta deste princípio tenha havido uma 

distribuição de quase 70% das vagas alocadas à UFRJ. Manifesta-se também no 

sentido da camisa de força para os departamentos a entrada na UFRJ por concurso 

público, o que acarreta por vezes a não contratação de candidatos muito bons e que, em 

última análise, impede o estabelecimento de uma política coerente de contratação de 

pessoal. Neste sentido a reserva técnica da Reitoria é muito importante. / A presente 

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


