
Ata da 408ª Reunião da Congregação do Instituto de Matemática da Universidade Federal do Rio de Janeiro, 
realizada, em caráter ordinário, em 24 de abril de 2003. 

 
Em 24 de abril de 2003, realizou-se a 408ª 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. Miguel Jonathan 
(Chefe do Departamento 02), Profª Eliane Amiune Camargo (Chefe do Departamento 03), Prof. Augusto 
César Gadelha Vieira (Chefe do Departamento 04), Prof. Dani Gamerman (Professor Titular), Prof. Hélio 
dos Santos Migon (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) e Deise 
Lobo Cavalcante, (Representante dos Servidores Técnicos/Administrativos). / A reunião é iniciada às 15 
horas, com o Senhor Diretor procedendo à colação de grau de alunos dos cursos de Licenciatura em 
Matemática, Bacharelado em Informática e de Atuária. / O Diretor solicita que seja incluído em pauta os 
seguintes assuntos: “Convênio entre o Laboratoire d’Informatique de Paris 6 (LIP6) e a UFRJ” e 
“Solicitação de afastamento do país do professor Ricardo Martins da Silva Rosa”. – Aprovado por 
unanimidade. / O Diretor coloca em discussão e votação as minutas das Atas das reuniões 404ª e 406ª. – 
Aprovadas por unanimidade. / O Diretor informa que colocará na página do IM as Atas que estão registradas 
no computador. – Informa, ainda, que criou uma página do IM w3.im.ufrj.br e está conversando com os 
chefes de departamento para uniformizar os endereços das páginas dos departamentos para www.sigla do 
departamento.im.ufrj.br. / O Diretor solicita ao Prof. Eduardo que informe sobre o que foi aprovado pelo 
CONSUNI com relação ao percentual para a votação para Reitor. – O Prof. Eduardo informa que, após 
discussão pelos presentes, foi aprovada para a consulta a paridade para as categorias de docente, discente e 
servidores técnicos/administrativos. / A Profª Flávia relata favoravelmente a proposta do Departamento de 
Ciência da Computação de mudança do nome do curso de Bacharelado em Informática para o de 
Bacharelado em Ciência da Computação, por entender que o curso enquadra-se no perfil de cursos que têm a 
computação como atividade fim, expressa no documento “Diretrizes Curriculares de Cursos da Área de 
Computação e Informática” da Secretaria de Educação Superior do MEC. – Aprovado por unanimidade o 
parecer da Relatora. / O Prof. Jonathan relata favoravelmente à solicitação do Departamento de Métodos 
Matemáticos de concessão de 9 (nove) vagas para concurso de docentes em regime de Dedicação Exclusiva, 
fazendo algumas sugestões para uma melhor apresentação junto à COTAV. – Aprovada por unanimidade o 
parecer do relator. / A Profª Eliane relata favoravelmente o projeto de cooperação técnica entre o IM e o 
Instituto de Economia da UFRJ, que além de ser de grande interesse para os programas de Pós-Graduação 
em Estatística e Economia, permitirá uma maior integração entre os alunos dos diferentes programas. – 
Aprovado por unanimidade. / O Prof. Rolci relata favoravelmente o pedido de auxílio para realização de 
reunião científica sobre “Robusteza e Sistemas Parcialmente Hiperbólicos”, da Profª Maria José Pacífico a 
ser encaminhado à Fundação Universitária José Bonifácio (FUJB) e à Fundação José Pelúcio Ferreira / 
Aprovada, por unanimidade, quanto ao mérito, a proposta de entrada única pelo Vestibular para os cursos de 
Ciências Atuariais (50 vagas). / Aprovada por unanimidade, quanto ao mérito, a proposta de ajuste curricular 
para os cursos de Ciências Atuariais e de Estatística. / Solicitação da Secretaria de Estado de Meio Ambiente 
e Desenvolvimento Urbano, de cessão do Prof. Luiz Otávio Teixeira Mendes Langlois para ocupar o cargo 
de Vice-Presidente da Fundação Instituto Estadual de Florestas. - O Departamento de Métodos Estatísticos, 
onde está lotado o professor, aprovou a cessão com a condição de que continue dando aulas no horário de 
8h-10h, com uma carga didática equivalente à média daquela em todo o Departamento. – O Prof. Eduardo 
relata favoravelmente o pedido de cessão. – Aprovado por unanimidade. / O Prof. Mauro relata 
favoravelmente o projeto de extensão a ser submetido à FUJB para um trabalho de análise estatística pelo 
Laboratório de Estatística do IM para o CENPES/Petrobrás, sob o título: “Estudo da Influência das variáveis 
do conversor sobre a qualidade do Raro”. – Aprovado por unanimidade. / Aprovada por unanimidade, as 
Normas Internas do IM para tramitação de recursos a revisão de provas por processo. / Aprovado por 
unanimidade a solicitação de afastamento do país do Prof. Ricardo Martins da Silva Rosa no período de 10 a 
31.05.2003, para realizar visitas científicas na Indiana University - Bloomington, IN e na University of 
Southern California, CA e, ainda, participar da SIAM Conference on Application of Dynamical Systems, em 
Snowbird Ski and Summer Resort, Snowbird, Utah, nos Estados Unidos. / Aprovado por unanimidade a 
proposta de convênio a ser firmado entre a Université Pierre et Marie Curie, através do Laboratório de 
Informática de Paris 6 (LIP6), com a UFRJ, representada pelo IM e o NCE, através do programa de pós-
graduação em Informática. / A presente Ata foi lavrada por Cilly Gabrielsen, na qualidade de Secretária da 
Congregação./ 



 
 


