
Ata da 391ª Reunião da Congregação do Instituto de Matemática da Universidade Federal do 
Rio de Janeiro/Universidade do Brasil, realizada, em caráter ordinário, em  09 de maio de 
2002. 

 
Sob a presidência da Profª Angela Rocha dos Santos, realizou-se a 386ª 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), Waldecir Bianchini (Chefe 
Departamento 03), Augusto Cesar Gadelha Vieira (Chefe Departamento 04), Felipe Acker 
(Chefe Departamento 05), I-Shih Liu (Prof. Titular),  Dani Gamerman (Prof. Titular), Rolci 
de Almeida Cipolatti (Prof. Titular), Nelson Quilula Vasconcelos (Representante Profs. 
Assistentes), Elaine Machtyngier (Coord. de Graduação) e Elizabeth Belfort da Silva Moren 
(Coord. de Licenciatura). / Aberta a sessão às 10h30min. / A Diretora coloca em discussão as 
minutas de Atas das 375ª, 376ª, 379ª, 381ª e 384ª reuniões da Congregação, distribuídas em 
reunião anterior, que são aprovadas por unanimidade. / A Diretora dá alguns informes e 
comenta que compareceu a uma reunião com o futuro Reitor, Prof. Carlos Lessa, que 
considerou muito proveitosa. Na ocasião levou um relatório de gestão tendo tido assim 
oportunidade de mostrar algumas das atividades do IM que lhe eram desconhecidas. / 
Homologação de resultado do concurso público para Professor Adjunto do Departamento de 
Métodos Estatísticos, realizado nos dias 02 e 03 de maio de 2002. A única candidata inscrita, 
Alexandra Mello Schmidt foi aprovada e indicada por unanimidade para ocupar a vaga. – 
Homologado por unanimidade o resultado do concurso. / Homologação de inscrições para 
concurso público de Professor Titular do Departamento de Matemática Aplicada. Apenas um 
candidato, o Prof. Flávio Dickstein, se inscreveu e foi aceito pelo Departamento. – 
Homologada por unanimidade a inscrição do candidato. / Indicação da Banca para concurso 
público para Professor Titular do Departamento de Matemática Aplicada. – Aprovado por 
unanimidade os nomes dos professores indicados pelo Departamento de Matemática 
Aplicada para constituição da Banca Examinadora: membros internos à UFRJ, para efetivos, 
os professores Luiz Adauto da Justa Medeiros (Emérito – UFRJ), Manuel Antolino Milla 
Miranda (Titular – IM/UFRJ) e, para suplente, o Professor I-Shih Liu (Titular – IM/UFRJ); 
como membros externos à UFRJ, os professores Orlando Francisco Lopes (Titular – 
UNICAMP), Rafael José Iório Junior (Titular – IMPA) e Abimael Fernando Dourado Loula 
(Titular – LNCC) e, para suplente, o Professor Rubens Sampaio Filho (Titular – PUC/RJ). / 
Vestibular 2003: redistribuição de vagas (Licenciatura e Bacharelado) e requisitos para o 
ingresso. – O assunto é debatido pelos membros da Congregação e é proposto: “Prioridade 
de classificação para a primeira opção do candidato até um limite a ser definido para cada 
carreira. A partir deste limite a classificação far-se-á respeitando-se a pontuação obtida no 
concurso”. Ingresso com 20 (vinte) vagas para o Bacharelado e 40 (quarenta) para a 
Licenciatura. – Aprovado por unanimidade. / Curso de graduação em Matemática Aplicada. 
– A proposta do curso foi encaminhada ao CEG que baixou em diligência para proceder 
alterações em disciplinas, que foram providenciadas pelo Departamento. - Homologadas por 
unanimidade. / A Profª Elizabeth informa que nos dias 25, 26 e 27 do mês de maio corrente 
haverá uma reunião da Sociedade Brasileira de Educação Matemática, quando deverão ser 
sugeridas mudanças para o curso de Licenciatura. Propõe que sejam indicados três nomes 
para comparecerem oficialmente à reunião, sendo um professor, um coordenador e um 
aluno. – Aprovado por unanimidade os nomes dos professores Felipe Acker e Elizabeth 
Belfort e um aluno indicado pela coordenação. / Projeto de graduação conjunta: Bacharelado 
em Matemática e Engenharia de Produção. – Aprovado por unanimidade o projeto. (Anexo a 
esta Ata). / Cursos de Extensão – Acordo SINPRO. - - A Diretora informa como ficou o 
projeto, já aprovado em reunião anterior pela Congregação. (Anexo a esta Ata). / Convênio 
com a Ecole Polytechnique. – O Prof. Felipe apresenta o projeto de convênio entre a Ecole 
Polytechnique, da França, e o IM/UFRJ  e explica sua viabilidade. – Aprovado por 



unanimidade. / A Diretora se reporta ao Programa de Pós-Graduação Inter-unidades em 
História das Ciências e Epistomologia, já aprovado anteriormente pela Congregação do IM 
mas ainda não implementado. O Relator do Projeto apresentou algumas sugestões de 
alterações ao projeto original. – Aprovadas por unanimidade. O Prof. Jonathan solicita a 
renovação do contrato de Professor Visitante do Departamento de Ciência da Computação, 
por mais um ano, da professora Suely Mendes. – Aprovado por unanimidade. / Eleição de 
representantes de categorias junto à Congregação do IM. – É estabelecido um Calendário 
provisório para serem realizadas ainda este mês. / A presente Ata foi lavrada por Cilly 
Gabrielsen, na qualidade de secretária da Congregação./  


