
Ata da 410ª Reunião da Congregação do Instituto de Matemática da Universidade Federal do Rio de Janeiro, 

realizada, em caráter ordinário, em 02 de junho de 2003. 

 

Em 02 de junho de 2003, realizou-se a 410ª 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 do Departamento 01), Prof. Miguel Jonathan 

(Chefe do Departamento 02), Profª Walcy Santos (Substituta da Chefe do Departamento 03), Prof. Augusto 

César Gadelha Vieira (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 foi iniciada às 15 horas, tendo como único Ponto de Pauta 

“Critério para classificação de candidatos – Vestibular 2004”. – O Diretor explicou que é necessário definir, 

para todos os cursos, a nota limite para mudança de critério de classificação no Vestibular, passando a 

palavra para a professora Flávia. - A professora Flávia, na qualidade de Diretora Adjunta de Graduação, 

explicou os critérios debatidos com os coordenadores de graduação do IM. – O assunto foi debatido pelos 

membros presentes. – A professora Flávia propôs, então, os seguintes limiares para os cursos do IM: “- 

média 5 (cinco) nas provas específicas para os cursos Bacharelado em Informática, Atuária/Estatística, 

Matemática Aplicada e Matemática (60 vagas do turno manhã/tarde); - média 2,5 (dois e meio) nas provas 

específicas para o curso de Licenciatura em Matemática (60 vagas, turno da noite). / O professor Jonathan 

propôs um voto de louvor à professora Flávia pelo competente trabalho realizado e que colocou o nome do 

IM em destaque nos Colegiados Superiores. – Aprovado por unanimidade. / A professora Flávia falou sobre 

a excelente atuação do professor Jonathan como membro do CEG. / A presente Ata foi lavrada por Cilly 

Gabrielsen, na qualidade de Secretária da Congregação./ 

 

 


