
Ata da 392ª Reunião da Congregação do Instituto de Matemática da Universidade 
Federal do Rio de Janeiro/Universidade do Brasil, realizada, em caráter ordinário, em  
03 de junho de 2002. 

 
Sob a presidência da Profª Angela Rocha dos Santos, realizou-se a 392ª 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), Waldecir Bianchini (Chefe Departamento 03), Augusto 
Cesar Gadelha Vieira (Chefe Departamento 04), Dani Gamerman (Prof. Titular), Rolci 
de Almeida Cipolatti (Prof. Titular), Maria Laura Mouzinho Leite Lopes (Profª 
Emérita), Ricardo Silva Kubrusly (Representante Profs. Adjuntos) e Nelson Quilula 
Vasconcelos (Representante Profs. Assistentes), / Aberta a sessão às 10h30min. / A 
Diretora informa que o IM completará 35 anos e como parte das comemorações 
previstas para esta data, está planejando a elaboração de um CD-ROM institucional 
que contenha um histórico da Unidade, abordando também seu amplo universo de 
atividades, enfocando, deste modo, tanto a sua plenitude histórica quanto a sua 
importância contemporânea. Para consecução deste objetivo, foi solicitado o apoio 
financeiro da Fundação CCMN. / Passando à Ordem do Dia, a Diretora coloca em 
discussão para homologação o resultado do concurso público para Professor Adjunto 
do Departamento de Métodos Matemáticos. Dos seis candidatos inscritos, três 
compareceram para prestar o concurso, realizado nos dias 14 e 15 de maio de 2002, 
sendo indicado por unanimidade para ocupar a única vaga o candidato Ivo Fernandez 
Lopez. Homologado por unanimidade o resultado do concurso. / Homologação do 
resultado do concurso público para Professor Adjunto do Departamento de Ciência da 
Computação. Os doze candidatos inscritos compareceram para prestar o concurso, 
realizado nos dias 27, 28 e 29 de maio de 2002, sendo indicado por unanimidade para 
ocupar a única vaga o candidato Fábio Protti. Homologado por unanimidade o 
resultado do concurso. /  Aprovada por unanimidade, novas Normas para Avaliação de 
Estágio Probatório e Progressão Horizontal para Professor Assistente e Professor 
Adjunto do Departamento de Métodos Matemáticos. / A Diretora fala sobre a 
representação de categorias na Congregação, inclusive de representantes dos 
funcionários técnicos-administrativos que no momento não existe, o que está em 
desacordo com a Lei de Diretrizes de Bases. Propõe que, de acordo com a proporção 
exigida pela Lei, a categoria tenha dois representantes. / A Diretora fala sobre a 
cobrança de taxas nos cursos de extensão, e cita como bom exemplo o convênio com o 
SINPRO. O assunto é discutido pelos membros. / É debatido também pelos membros o 
financiamento pela Sociedade Brasileira de Matemática/FAPERJ para projetos de 
especialização de professores. Retornado-se ao assunto na próxima reunião da 
Congregação. / A presente Ata foi lavrada por Cilly Gabrielsen, na qualidade de 
secretária da Congregação./  


