
Ata da 394ª Reunião da Congregação do Instituto de Matemática da Universidade 

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

25 de junho de 2002. 

 

Sob a presidência da Profª Angela Rocha dos Santos, realizou-se a 394ª 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), Juan López Gondar (Chefe 

Departamento 05), Helio dos Santos Migon (Prof. Titular), Manuel Antolino Milla 

Miranda (Prof. Titular), Rolci de Almeida Cipolatti (Prof. Titular), Maria Laura 

Mouzinho Leite Lopes (Profª Emérita), Helvecio Rubens Crippa (Representante Profs 

Adjuntos), Eduardo San Pedro Siqueira (Suplente Representante Profs Adjuntos), 

Nelson Quilula Vasconcelos (Representante Profs. Assistentes), Lucia Arruda de 

Albuquerque Tinoco e Luiz Carlos Guimarães (convidados). / Aberta a sessão às 

10h30min. / A Diretora informa que algum tempo atrás foi procurada pela Professora 

Suely Duck, Presidente da Sociedade Brasileira de Matemática para conversar sobre 

um projeto sobre curso de Especialização de Professores que engloba 5 (cinco) 

instituições (UFF, UERJ, IMPA, UFRJ e PUC), a ser desenvolvido com verba da 

FAPERJ. Na ocasião, aproveitou para mostrar não apenas as instalações físicas mas 

também algumas das atividades desenvolvidas pelo IM. A Diretora já trouxe o assunto 

à plenária, em reunião anterior, mas não houve “quorum” para qualquer resolução. – O 

assunto é amplamente debatido pelos presentes e é aprovada a constituição de uma 

Comissão oficial da Congregação formada pelos professores Luiz Carlos Guimarães, 

Claudia Coelho de Segadas Vianna – Coordenadora do Curso de Especialização do IM 

e Helio dos Santos Migon – Diretor Adjunto de Pós-Graduação do IM. Foi aprovada 

também a redação de  uma Nota a ser encaminhada à SBM e à CAPES. /  Convênio 

FUJB/IM e IRD – A Diretora informa que a Câmara de Fomento do IM aprovou uma 

proposta de prestação de serviços formulada pelo Prof. Marcos Borges do 

Departamento de Ciência da Computação, negociada com o IRD – Instituto de 

Radioproteção e Dosimetria de um projeto de consultoria, a ser realizado através da 

FUJB. / A Câmara de Fomento do IM aprovou também um projeto de pedido de 

auxílio para participação no SINAPE do Prof. Migon para professores e alunos do IM 

encaminhado à Fundação José Pelúcio Ferreira. / A Diretora apresenta também um 

pedido do Prof. Arnaldo Carlos dos Reis Nogueira de apoio à Fundação José Pelúcio 

Ferreira – UFRJ para visitar a Unité de Mathematiques Pures et Appliquéss da Ecole 

Normale Spérieure de Lyon, França, de 01 a 12/7/2002. – Como no período proposto o 

professor estará de férias oficiais, a Congregação não apreciou o pedido. A 

Congregação só apreciará as solicitações de auxílio se o  respectivo pedido de 

afastamento do país for aprovado pelo Departamento. / Cursos de Extensão – 

participação do IM – recurso do Departamento de Métodos Estatísticos. Aprovada a 

alteração da resolução anterior. A nova resolução é a seguinte: “deduzidas as despesas 

dos cursos, o excedente financeiro será dividido em partes iguais entre o IM e o grupo 

proponente. A cada nova reedição do curso, os proponentes deverão encaminhar a 

planilha com os custos previstos, incluindo-se aí necessariamente os descontos de 10% 

para a Fundação e 5% para o IM, além das outras como desgaste das salas e pagamento 

a funcionários, para aprovação pela Câmara de Fomento. / Representação dos 



funcionários técnicos-administrativos na Congregação. Aprovada a alteração no 

Regimento do IM, contemplando na composição da Congregação da Unidade a 

presença de 2 (dois) representantes dos funcionários técnicos-administrativos. / O Prof. 

Blatter submete à Congregação os nomes dos professores Fernando de Souza Barros 

(Titular do IF/UFRJ), Hélio dos Santos Migon (Titular do IM/UFRJ) e Manuel 

Antolino Milla Miranda (Titular do IM/UFRJ) para constituírem a Banca para 

Avaliação de Estágio Probatório dos docentes do Departamento de Matemática Pura. – 

Aprovada por unanimidade. / O Chefe do Departamento de Métodos Matemáticos 

submete à apreciação do Colegiado a solicitação do Diretor de Graduação de 

Economia de projeto de alteração das ementas e carga horária das disciplinas 

Matemática I e Matemática II para serem implantadas no novo currículo do curso de 

graduação de Ciências Econômicas em vigor desde 2001/1º. O Departamento de 

Métodos Matemáticos aprovou as modificações nas ementas, bem como as cargas 

horárias das disciplinas, propostas. – Aprovado por unanimidade. / A presente Ata foi 

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


