
Ata da 406ª Reunião da Congregação do Instituto de Matemática da Universidade Federal do Rio de 
Janeiro, realizada, em caráter ordinário, em 24 de março de 2003. 

 
Em 24 de março de 2003, realizou-se a 406ª 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. 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. Eduardo San Pedro Siqueira (Representante 
dos Professores Adjuntos), Profª Flávia Maria Pinto Ferreira Landim (Representante 
dos Professores Adjuntos), Prof. Rolci de Almeida Cipolatti (Diretor Adjunto de Pós-
Graduação e Professor Titular), Prof. Helvécio Rubens Crippa (Coordenador de Pós-
graduação em Matemática, convidado), Carlos Alberto Pacheco (Representante dos 
Servidores Técnicos/Administrativos e Deise Lobo Cavalcante, (Representante dos 
Servidores Técnicos/Administrativos)./ A reunião é iniciada às 9 horas, com o Senhor 
Diretor procedendo à colação de grau de alunos dos cursos de Licenciatura em 
Matemática, Bacharelado em Informática e de Matemática. / O Diretor solicita que 
seja colocado em pauta mudança do nome do Projeto de Recuperação da Infraestrutura 
Administrativa de Apoio ao Ensino e à Pesquisa, aprovado anteriormente pela 
Congregação e encaminhado ao CEPG, passando a chamar-se Projeto de Apoio ao 
Ensino e à Pesquisa . – Aprovado por unanimidade. / O Diretor solicita seja colocado 
em pauta a questão da nomeação do Reitor, assunto que será debatido no CCMN. – 
Aprovado por unanimidade. / O Diretor informa o falecimento do professor Alvércio 
Moreira Gomes ocorrido no último dia 18, destacando a valiosa contribuição do 
professor ao IM, que mesmo depois de aposentado continuou a ministrar cursos na 
pós-graduação. Vários membros se manifestam, destacando a longa e importante 
trajetória acadêmica do professor Alvércio na UFRJ. – É aprovado por unanimidade 
um voto de pesar por seu falecimento. / O Diretor informa também sobre a visita do 
diretor e membros da École Politecnique para tratar do convênio entre a UFRJ e aquela 
Universidade. / Passando à Ordem do Dia, o Diretor coloca em votação o pedido do 
Departamento de Matemática Pura de alocação de 1 (uma) vaga para Professor 
Adjunto, no Setor de Álgebra, Análise e Topologia. O departamento dispunha de uma 
vaga no Setor, cujo concurso encontrava-se em andamento, com 3 (três) candidatos 
inscritos, quando foi cancelado face a Decreto presidencial. – Aprovada por 
unanimidade. / A apreciação do pedido de vagas pelo Departamento de Métodos 
Matemáticos é adiada para próxima reunião. / O Prof. Gadelha, relata favoravelmente 
pela aprovação do projeto elaborado em conjunto pelos coordenadores de curso do 
CCMN, dentro das normas do Programa de Apoio ao Ensino de Graduação da 
Fundação Universitária José Bonifácio. O Relator, embora considerando meritório 
quanto a seus objetivos, sugeriu uma redação que o torne mais sucinto e objetivo, e 
entre outros aspectos, que se enfatize o fato de que o experimento já vem sendo 
empregado com sucesso. – Aprovado por unanimidade o parecer do Relator. / O Prof. 
Eduardo relata favoravelmente pela aprovação do Projeto Lab+, (Laboratório de 
Matemática Aplicada e Industrial), dentro do Programa de Apoio ao Ensino de 
Graduação da FUJB. O projeto visa a implantação de um espaço destinado a acolher as 
ações do Departamento de Matemática Aplicada voltada para os alunos de graduação 



da UFRJ, de forma integrada às atividade de iniciação científica, pós-graduação e 
pesquisa. – Aprovado por unanimidade o parecer do relator. / Aprovada por 
unanimidade a criação de 4 (quatro) disciplinas eletivas, do Departamento de 
Matemática Pura, do curso de Bacharelado em Matemática, de ementa livre – Tópicos 
de Álgebra I, Tópicos de Álgebra II, Tópicos de Análise I e Tópicos de Análise II. / A 
Profª Flávia expõe proposta dos coordenadores de curso do IM de mudanças nas regras 
de classificação do Vestibular para 2004. – Aprovada por unanimidade a proposta em 
anexo. / O Diretor coloca em discussão o processo de indicação para Reitor da UFRJ. 
O assunto é amplamente debatido e é aprovado, por unanimidade, que se cumpra a 
LDB. / A presente Ata foi lavrada por Cilly Gabrielsen, na qualidade de Secretária da 
Congregação./ 
 

ANEXO Modificações no Edital do Vestibular sugeridas para 2004 Art. 5o. O candidato deverá inscrever-se em 
pelo menos uma e no máximo três habilitações de cursos de um mesmo grupo de carreiras, de acordo com as 
instruções do Manual do Candidato. Par. 1o. O candidato que se inscrever em mais de uma habilitação deverá 
indicá- las em ordem de preferência. ART.23. As vagas oferecidas no Concurso de Seleção serão ocupadas em 
cada curso pelos candidatos aprovados e classificados até o preenchimento das vagas discriminadas no Art. 3o 
deste Edital, de acordo com as seguintes normas: Par.1o. Em primeira escolha serão as vagas ocupadas pelos 
candidatos que alcançarem no mínimo a nota de mudança de critério estabelecida pelo curso/habiitação em que 
fez a primeira opção discriminada no Art. 3o deste Edital, de acordo com a seguinte ordem: I. a opção de 
curso/habilitação II. a ordem decrescente das notas finais dos candidatos III. a ordem de preferência dos turnos 
IV. a ordem de preferência dos semestres. Par. 2o. Após serem atendidos, até o limite das vagas existentes, todos 
os candidatos que escolheram uma habilitação e tiverem alcançado a nota mínima de mudança de critério de 
classificação daquela habilitação e sendo, ainda, verificada a existência de vagas, serão as vagas remanescentes 
preenchidas pelos candidatos aprovados e ainda não classificados, de acordo com a seguinte ordem: I. a ordem 
decrescente das notas finais dos candidatos II. a opção de curso/habilitação III. a ordem de preferência dos turnos 
IV. a ordem de preferência dos semestres.  

 


