
Ata da 402ª Reunião da Congregação do Instituto de Matemática da Universidade Federal do 

Rio de Janeiro/Universidade do Brasil, realizada, em caráter ordinário, em  25 de novembro 

de 2002. 

 

Em 25 de novembro de 2002, realizou-se a 402ª Reunião da Congregação do Instituto de 

Matemática da Universidade Federal do Rio de Janeiro/Universidade do Brasil, com a 

presença dos seguintes membros: Prof. Waldecir Bianchini  (Diretor), Prof. Jörg Blatter 

(Chefe Departamento 01), Prof. Miguel Jonathan (Chefe Departamento 02), Profª Eliane 

Amiune Camargo (Chefe Departamento 03), Prof. Augusto César Gadelha Vieira (Chefe 

Departamento 04), Prof. Juan López Gondar (Chefe Departamento 05), Maria Laura 

Mouzinho Leite Lopes (Professora Emérita), Prof. Dani Gamerman (Professor Titular), Prof. 

Edmundo Albuquerque de Souza e Silva (Professor Titular), Prof.  Hélio dos Santos Migon 

(Professor Titular), Prof.  Rolci de Almeida Cipolatti (Professor Titular), Prof. Mauro 

Antonio Rincon (Representante Professores Adjuntos), Profª Maria Darci Godinho da Silva 

(Representante Professores Assistentes) e Prof. Helvécio Rubens Crippa (Coordenador Pós-

Graduação em Matemática)./ Aberta a sessão às 10h, o Diretor procede à solenidade de 

Colação de Grau de alunos dos cursos de Licenciatura em Matemática, Bacharelado em 

Informática, Matemática e Ciências Atuariais. / A seguir o Diretor fala sobre o 29º  Encontro 

do Projeto Fundão, realizado nos dias 8 e 9 passados, parabenizando as organizadoras pelo 

sucesso alcançado.  A Profª Maria Laura fala sobre o evento, em que estiveram presentes 

cerca de 500 pessoas e onde foi ampliado o alcance do projeto promovendo uma mesa 

redonda sobre alunos com necessidades especiais, tendo a pedido do Magnífico Reitor, 

comparecido o Vice-Reitor. / O Diretor informa que compareceu a uma reunião do Conselho 

de CCMN onde a Decana passou um levantamento das verbas recebidas pelo CCMN, 

fazendo uma prestação de contas das despesas no ano de 2002, até o mês de novembro, pela 

Fundação José Pelúcio Ferreira, discriminando o que as Unidades receberam. O assunto é 

debatido pelos presentes. / O Diretor informa , ainda, que recebeu um processo, aberto em 

1998, para a construção do prédio do IM, que foi devolvido pela nova Direção da UFRJ, 

para que a Unidade se manifeste pela continuação ou não do processo. O assunto é também 

debatido. Vários membros falam sobre uma possível construção de um prédio próprio ou a 

locação nos dois andares do Bloco A, atualmente ocupados pelo Instituto de Física, que 

ficarão vagos com a prometida construção de um prédio próprio. / Passando à Ordem do Dia, 

são colocadas em discussão as Atas das Reuniões 399, 400 e 401 da Congregação, que são 

aprovadas por unanimidade. / O Diretor coloca para homologação a indicação do nome do 

Professor Ricardo Martins da Silva Rosa para Coordenador de Pós-Graduação em 

Matemática Aplicada, aprovada pelo Conselho de Pós-Graduação do IM. – Aprovada a 

indicação por unanimidade. / A Profª Maria Laura informa que o professor Luis Davidovich, 

do Instituto de Física, recebeu o prêmio da Academia do 3º Mundo. Este prêmio foi 

anteriormente concedido aos professores Jaime Tiomno e Cesar Lattes. / O Prof. Mauro fala 

sobre a questão da não avaliação do curso de Doutorado em  Informática pela CAPES. O 

assunto é debatido, além da questão da chefia do Departamento, da coordenação do 

Bacharelado em Informática,  bem como da participação histórica de professores do 

Departamento no Programa de Sistemas da  COPPE, assunto esse já abordado em reunião 

anterior. Nessa reunião foi sugerido que o IM deveria propor um convênio com a COPPE 

para regularizar essa participação, pelo qual os cursos de mestrado e doutorado do 

PESC/Coppe passariam a ser realizações conjuntas da Coppe e do IM, semelhante ao 

existente entre o IM e o NCE. – O Diretor informa que se reuniu com o Sub-Reitor de Pós-

Graduação e ficou acertado que o mesmo iria convocar uma reunião com as partes 

interessadas para se achar uma solução e que a direção do IM está aguardando esta 

convocação. / A presente Ata foi lavrada por Cilly Gabrielsen, na qualidade de secretária da 

Congregação./ 

 



 


