
Ata da 395ª Reunião da Congregação do Instituto de Matemática da Universidade 
Federal do Rio de Janeiro/Universidade do Brasil, realizada, em caráter ordinário, em  
10 de julho de 2002. 

 
Sob a presidência da Profª Angela Rocha dos Santos, realizou-se a 395ª Reunião da 
Congregação do Instituto de Matemática da Universidade Federal do Rio de 
Janeiro/Universidade do Brasil, com a presença dos seguintes membros, professores: 
Waldecir Bianchini (Chefe Departamento 03), Augusto Cesar Gadelha Vieira (Chefe 
Departamento 04), Juan López Gondar (Chefe Departamento 05), Helio dos Santos 
Migon (Professor Titular), I-Shih Liu (Professor titular), Luiza Amália de Moraes 
(Professora Titular), Rolci de Almeida Cipolatti (Professor Titular), Helvecio Rubens 
Crippa (Representante Professores Adjuntos), Ricardo Silva Kubrusly (Representante 
Professores Adjuntos), Eduardo San Pedro Siqueira (Suplente Representante 
Professores Adjuntos), Nelson Quilula Vasconcelos (Representante Professores 
Assistentes), Elaine Machtyngier (Diretora Adjunta de Graduação) e Claudia Coelho 
de Segadas Vianna (convidada). / Aberta a sessão às 10h30min, a Diretora procede à 
colação de Grau de alunos do curso de Licenciatura em Matemática. / Distribuídas 
minutas das Atas das sessões 386, 388, 391, 393 e 394. / Curso de Especialização, 
convênio com a Sociedade Brasileira de Matemática. – A Diretora informa que na 
segunda feira, dia 08/7, em reunião presidida pelo professor Migon, estando presentes 
os professores Lucia Tinoco, Luiz Carlos Guimarães, Waldecir Bianchini, Angela 
Rocha, Claudia Segadas, Marco Aurelio P. Cabral e Lilian Nasser foi discutido o 
convênio com a SBM e a indicação de um nome para representar o IM em uma reunião 
que seria realizada na SBM para tratar do assunto, sendo então indicada a professora 
Claudia Segadas. A seguir passa a palavra à professora Claudia - A professora Claudia 
informa que no dia 09 do mês corrente, representando o IM, compareceu a uma 
reunião na SBM com a participação dos seguintes professores: Suely Druck 
(presidente da SBM), Eduardo Wagner (IMPA), Gilda Palio (PUC) e José Paulo 
Carneiro (UERJ). Nesta reunião, foram combinadas as principais diretrizes do Curso 
de Especialização  proposto pela SBM em convênio com a FAPERJ, a ser realizado 
nas cinco instituições: UERJ/UFRJ/UFF/PUC/IMPA. Definiu-se um núcleo comum de 
disciplinas (8 entre 10 indicadas, a serem escolhidas pelas instituições), sugeriu-se 
bibliografia a ser adotada (cada professor deu sua contribuição), estabeleceu-se um 
cronograma e como seria o critério de seleção. Foi feita também uma divisão de 
trabalho entre os participantes da reunião cabendo à professora Claudia a parte de 
divulgação (confecção de folder). Em relação à questão específica da UFRJ, foi dito 
claramente que os alunos do curso de Especialização já existente no IM poderiam fazer 
parte do projeto. Sendo garantido o conteúdo comum (as disciplinas podem ter 
qualquer nome), as adaptações seriam respeitadas pelo grupo. Inclusive haveria espaço 
para a inclusão de disciplinas mais específicas do nosso curso. Foram discutidos 
alguns problemas em relação a verbas (monitor, divulgação) e a professora Suely deu 
algumas sugestões para que as instituições pudessem resolver  alguns destes 
problemas. – O assunto é amplamente debatido pelos presentes, tendo a Congregação 
homologado os nomes dos professores Claudia Segadas e Luiz Carlos Guimarães para 
coordenadores. / Sucessão da Direção do IM. – A Diretora fala que foi instada a 
candidatar-se para a Decania do CCMN, embora tendo relutado bastante aceitou 
porque foi-lhe dito que poderia juridicamente terminar seu mandato de Diretora do IM 
e depois assumir o de Decana, o que no entanto não será possível. Agradece o apoio 



que teve na candidatura à Decania e que tentará terminar os projetos iniciados, como o 
CD-ROM do IM e algumas das reformas pretendidas, como a dos banheiros. – O 
professor Rolci se manifesta e diz que deu força para que a professora Angela fosse 
para a Decania porque acha que lá poderá ser muito útil, já que sua gestão a frente do 
IM foi bastante produtiva e dará seu apoio para que isso aconteça. – O professor 
Migon fala que a professora Angela além de dinâmica muito contribuiu para que sua 
gestão fosse marcada pelo ambiente harmônico que se estabeleceu no IM e que poderá 
fazer o mesmo na Decania do CCMN. – A professora Angela informa que a nomeação 
dos Decanos se dará amanhã, dia 11,  e lê carta do professor Miguel Jonathan, seu 
Substituto Eventual, à Congregação na qual o mesmo declara sua disposição de servir 
ao IM como Diretor. A Congregação manifesta por unanimidade apoio à decisão do 
professor Jonathan, sem entrar no mérito de implicações jurídicas. – A Diretora 
informa também que o professor Jonathan está viajando, de férias oficiais, e assim a 
Congregação deverá indicar o professor titular mais antigo para responder pela 
Direção, no seu impedimento. É indicado então o professor I-Shih Liu, por ser o titular 
mais antigo presente no momento no IM. / A presente Ata foi lavrada por Cilly 
Gabrielsen, na qualidade de secretária da Congregação./  


