
Ata da 403ª Reunião da Congregação do Instituto de Matemática da Universidade Federal do Rio de 

Janeiro, realizada, em caráter ordinário, em 16 de dezembro de 2002. 

 

Em 16 de dezembro de 2002, realizou-se a 403ª 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. Mauro 

Antonio Rincon (Vice-Diretor), Prof. Rolci de Almeida Cipolatti (Diretor Adjunto de 

Pós-Graduação e Professor Titular), Profª Flávia Maria Pinto Ferreira Landim 

(Diretora Adjunta de Graduação e Coordenadora de Estatística), Prof. Jörg Blatter 

(Chefe do Departamento 01), Prof. Miguel Jonathan (Chefe do Departamento 02), 

Profª Eliane Amiune Camargo (Chefe do Departamento 03), Prof. Augusto César 

Gadelha Vieira (Chefe do Departamento 04), Prof. Juan López Gondar (Chefe do 

Departamento 05), Profª Maria Laura Mouzinho Leite Lopes (Professora Emérita), 

Prof. Flávio Dickstein (Professor Titular), Prof. I-Shih Liu (Professor Titular), Prof. 

Manuel Antolino Milla Miranda (Professor Titular), Prof. Eduardo San Pedro Siqueira 

(Representante dos Professores Adjuntos), Prof. Jair Salvador (Representante dos 

Professores Assistentes), Profª Maria Darci Godinho da Silva (Representante dos 

Professores Assistentes), Prof. Helvécio Rubens Crippa (Coordenador de Pós-

Graduação em Matemática, convidado), Angela Cássia Biazutti (Coordenadora do 

Bacharelado em Matemática, convidada) e Luiz Otávio Teixeira Mendes Langlois 

(Coordenador de Atuária, convidado)./ A reunião é iniciada às 10h30min. O Diretor 

comunica que o Prof. Mauro não pode mais ser representante dos professores adjuntos 

por que já exerce o cargo de Vice-Diretor. No caso da ausência do representante 

titular, um dos dois suplentes, assumiria, a professora Flávia Landim ou o professor 

Ricardo Rosa. / O Diretor informa que enviou uma carta à família da Profª Eliana 

Rocha Henriques de Brito por ocasião do seu falecimento e recebeu resposta do viúvo, 

Prof. Afonso Henriques de Brito, a qual lê para os presentes. / O Diretor comunica que 

há vagas a serem preenchidas nas Câmaras de Corpo Discente e de Fomento. 

Habilitam-se para substituírem os professores Helvécio Rubens Crippa, na Câmara de 

Corpo Discente, e Waldecir Bianchini, na Câmara de Fomento, os professores Jair 

Salvador e Rolci Cipolatti, respectivamente. O Diretor, Prof. Waldecir Bianchini, será 

o suplente, em substituição ao Prof. I-Shih Liu. As substituições são aprovadas por 

unanimidade. / O Diretor coloca em discussão a aprovação da Ata da sessão anterior. 

Foram apresentadas correções pelos professores Dani e Jonathan. Após feitas as 

correções necessárias, a Ata é aprovada por unanimidade. / Passando para o segundo 

ponto de pauta, a proposta para criação de Requisito Curricular Suplementar é 

discutida. O professor Rolci relata favoravelmente a proposta de criação das 

disciplinas Monitoria I, II, III e IV, todas com 2 créditos e sendo conferido grau. A 

proposta é aprovada por unanimidade. / O terceiro ponto de pauta, a reedição do curso 

de Treinamento em Métodos Estatísticos e suas Aplicações, que vem sendo ministrado 

pelo Laboratório de Estatística desde o ano de 2000, é debatido e após alguns 

esclarecimentos prestados pelo professor Luiz Otávio, o professor Eduardo relata 

favoravelmente. – Aprovado por unanimidade, devendo-se fazer algumas correções 

necessárias. / O Diretor coloca em discussão a reedição do curso de extensão para 

Professores de Matemática desenvolvido pelo IM em colaboração com o Sindicato dos 

Professores do Rio de Janeiro (SINPRO). – Aprovado por unanimidade. / O Diretor 

coloca em discussão a criação do curso de Engenharia de Alimentos da Escola de 

Química. A criação do curso acarretará um aumento no número de alunos, embora não 

acarrete um aumento no número de turmas. – A criação do curso é aprovada por 



unanimidade. / Passando para os assuntos gerais, o Diretor informa que recebeu 

memorando solicitando nomes de professores para participarem de grupo de trabalho 

para reformulação do programa de Matemática do Vestibular. O assunto é amplamente 

debatido, sendo aprovada por unanimidade a indicação dos nomes dos professores 

Felipe Acker e Angela Cássia Biazutti. / O Diretor coloca para homologação o nome 

do professor Adriano Joaquim de Oliveira Cruz para exercer as funções de 

Coordenador do curso de Graduação em Informática em substituição ao professor 

Antonio Carlos Gay Thomé. – Homologado por unanimidade. / O Prof. Rolci 

comunica o resultado das seguintes eleições, para homologação: - Para Representantes 

docentes no CPG-IM foram eleitos os professores Bruno Scárdua e Hélio Migon; 

homologado o resultado da votação por unanimidade. – Para representantes discentes 

na CPGP, foram eleitos os alunos André Luiz Martins e André Luiz Cordeiro; 

homologado o resultado da votação por unanimidade. / O Prof. Juan fala sobre a 

deficiência de professores no Departamento 05 em função, principalmente, da 

transferência do professor Rolci e da futura aposentadoria da professora Elaine. - O 

Diretor sugere que todos os departamentos façam seus pedidos de vagas ao CCMN, 

pois o Instituto de Química já encaminhou reivindicação nesse sentido. / O professor 

Flávio fala sobre a Jornada de Iniciação Científica realizada no mês de novembro e 

reclama do tempo limitado estipulado para apresentação dos trabalhos, tornando árduo 

o trabalho da Comissão, impossibilitando de se ter noção da amplitude do trabalho 

apresentado em função do pouco tempo que se dispunha para fazê-lo. – Os professores 

Angela e Rolci falam sobre a origem da Jornada de Iniciação Científica que teve seu 

surgimento com o prêmio Otto de Alencar e que o fato de se conferir prêmio em 

dinheiro foi um requisito criado pela FUJB. – O professor Flávio sugere que o prêmio 

continue a existir como forma de estímulo, mas que se crie um outro tipo de atividade 

ou jornada que tenha um tempo maior para exposição dos trabalhos. – O Diretor 

parabeniza a Comissão Organizadora da Jornada pelo trabalho que transcorreu na mais 

perfeita normalidade. / a reunião é encerrada às 12h30min./ A presente Ata foi lavrada 

por Rosinéia de Jesus Ferreira, que secretariou a sessão./ 

 


