
Ata da 409ª Reunião da Congregação do Instituto de Matemática da Universidade Federal do Rio de Janeiro, 
realizada, em caráter ordinário, em 20 de maio de 2003. 

 
Em 20 de maio de 2003, realizou-se a 409ª 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. 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 04), Prof. Arnaldo Carlos dos Reis 
Nogueira (Professor Titular), Prof. Dani Gamerman (Professor Titular), Prof. Flávio Dickstein (Professor 
Titular), Prof. Hélio dos Santos Migon (Professor Titular), Prof. Eduardo San Pedro Siqueira (Representante 
dos Professores Adjuntos), Profª Flávia Maria Pinto Ferreira Landim (Representante dos Professores 
Adjuntos), Prof. Jair Salvador (Representante dos Professores Assistentes) e Rosane Batista da Silva 
(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 solicitação de afastamento do país 
dos professores Beatriz Mendes, Dani Gamerman e Marco Antonio Ferreira. – Aprovado por unanimidade. / 
O Diretor coloca em discussão e votação a minuta da Ata da 408ª reunião da Congregação. – Aprovada por 
unanimidade, com as seguintes emendas: na linha 46: onde se lê ... cursos de Ciências Atuariais e Estatística 
..., leia-se ... e de Estatística ...; na linha 57: onde se lê: ... as Normas Internas do IM para pedidos de revisão 
de provas por processo., leia-se ... as Normas Internas do IM para a tramitação dos processos de recurso à 
revisão de prova escrita. / O Diretor informa que devido o Setor de Reprografia do IM estar praticamente 
desativado, pretende transformar a sala em laboratório ou sala de aula. / O Diretor informa, ainda, que já 
uniformizou os endereços dos departamentos na página do IM. / A Profª Flávia informa que no dia 29 deste 
mês será comemorado o dia do Estatístico com uma mesa redonda com apresentação de trabalhos na área de 
Estatística. / O Prof. Jonathan informa que está tramitando no CEG pedido de criação do curso de 
Engenharia de Computação e de Informação na Escola de Engenharia em 2004, com proposta de 25 (vinte e 
cinco) vagas. Explica que a proposta está sendo discutida em substituição à anterior formulada pela COPPE, 
que foi aprovada em 2001 pelos colegiados das unidades interessadas, como o IM, mas não foi 
implementada. – O assunto é debatido já que a proposta anteriormente aprovada era para interagir com a 
COPPE e agora é com a EE. – É proposto que o Prof. Jonathan, como membro da Câmara de Currículos do 
CEG, solicite que se faça uma consulta aos departamentos envolvidos. / O Prof. Gadelha apresenta o pedido 
de licença sem vencimentos do prof. Hedibert Freitas Lopes, aprovado pelo Departamento de Métodos 
Estatísticos. Prof. Eduardo propõe que se aprove a licença por um ano. Diretor coloca em votação a proposta 
do professor Eduardo, que obtém apenas um voto. A seguir, coloca em votação a proposta de que a licença 
seja aprovada pelo prazo legal, a que tem direito. Aprovado por 12 (doze) votos favoráveis e 1 (um) contra. / 
A Profª Eliane relata favoravelmente a solicitação do Departamento de Métodos Estatísticos de contratação 
temporária de um professor visitante estrangeiro, em regime de 40 horas DE. - Aprovado por unanimidade. / 
A Profª Flávia expõe a proposta, dos coordenadores dos cursos de Graduação em Ciências Atuariais e 
Estatística, de equivalência entre os requisitos curriculares suplementares Projeto em Ciências Atuariais 
(MADX02) e Projeto em Estatística (MADX01). – Aprovado por unanimidade. / O Prof. Jonathan relata 
favoravelmente a Proposta de Avaliação da atividade docente no ensino de graduação para os professores do 
IM, sendo o assunto amplamente debatido pelos membros. - É aprovado que seja feito um estudo preliminar 
em 2003/1 com apenas algumas turmas de cursos do IM para avaliar o processo e o questionário proposto. / 
Aprovado por unanimidade o pedido de afastamento do país da professora Beatriz Vaz de Melo Mendes para 
visita científica ao Department of Statistics at St. Cloud State University, Minesta, USA, no período de 26 a 
31/05/2003. / Aprovado por unanimidade o pedido de afastamento do país do professor Dani Gamerman, no 
período de 12 a 22/06/2003, para proferir conferência no 23º International Symposium on Forescasting, em 
Mérida, México e realizar visita científica no Departamento de Probabilidade e Estatística do IIMAS da 
Universidade Nacional Autonoma do México. / Aprovado por unanimidade o pedido de afastamento do país 
do professor Marco Antonio Rosa Ferreira, no período de 01 a 26/06/2003, para participar do SAMSI/GSP 
workshop em Estatística Espaço-temporal, no Colorado, USA, dar seminário sobre Análise Bayesiana, em 
Cambridge, USA e participar do Fourth International Workshop on Objective Bayesian Methodology, em 
Aussois, França. / A presente Ata foi lavrada por Cilly Gabrielsen, na qualidade de Secretária da 
Congregação./ 

 
 


