
Ata da 416ª Reunião da Congregação do Instituto de Matemática da Universidade Federal do Rio de Janeiro, 
realizada, em caráter ordinário, em  21 de outubro de 2003. 

 
Em 21 de outubro de 2003, realizou-se a 416ª 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 Cesar Gadelha Vieira (Chefe do 
Departamento 04), Prof. Juan López Gondar (Chefe do Departamento 05), Prof. Rolci de Almeida Cipolatti 
(Professor Titular),   Prof. Cássio Neri Moreira (Representante dos Professores Adjuntos), Prof. Flávia 
Maria Landim (Representante dos Professores Adjuntos), Profª Monica Moulin Ribeiro Merkle 
(Representante dos Professores Assistentes), Deise Lobo Cavalcante (Representante dos Servidores 
Técnico/Administrativos) e Prof. Helvécio Rubens Crippa (convidado). / O Diretor informa que recebeu um 
memorando da Decania comunicando que foi alocada à UFRJ vagas de concurso para servidor 
técnico/administrativo e que as unidades deverão encaminhar à Decania suas necessidades. / - O Diretor 
informa também sobre o projeto Proifen, que foi elaborado em conjunto com diversas unidades da UFRJ. O 
projeto foi encaminhado ao MEC e depois será submetido ao CEPG. / - O Diretor informa que o 
Departamento de Métodos Estatísticos elegeu o Prof. Gadelha para mais um mandato de dois anos como 
Chefe do Departamento. / - O Diretor solicita seja colocado como Ponto de Pauta as ações de extensão face à 
Lei 10.172/2001. – Aprovado. – O Coordenador de Extensão, Prof. Ricardo Kubrusly, explica que será 
discutido na próxima reunião do Conselho de Centro a flexibilização Curricular na UFRJ em atendimento à 
Lei 10.172, de 09 de janeiro de 2001, que aprovou o Plano Nacional de Educação. Esta lei prevê a 
implantação do Programa de Extensão Universitária em todas as Instituições Federais de Ensino Superior, 
que devem passar a assegurar um mínimo de 10% do total de créditos exigidos para a graduação no ensino 
superior no país para atuação dos alunos em ações extensionistas. – É aprovada a convocação de uma 
reunião para que seja feita uma avaliação do que se entende por extensão e como transformar em carga 
horária para o aluno.  / - O Prof. Rolci dá conhecimento do resultado das eleições para a composição do 
novo Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Matemática, com a aprovação dos professores Antonio 
Roberto da Silva, Bruno Scádua, Helvécio Rubens Crippa, Ricardo Rosa, Rolci Cipolatti e Walcy Santos. 
Na ocasião foi aprovado o nome do Prof. Bruno Cesar Azevedo Scárdua, para Coordenador do Programa e  
indicada a Profª Walcy Santos como sua Substituta Eventual. Tendo em vista a votação obtida pela Profª 
Angela Biazutti, o colegiado indicou-a como suplente. / - Aprovada, por unanimidade, a proposta de 
convênio de cooperação para apoio e auxílio técnico aos municípios do Estado do Rio de Janeiro para 
informatização da Procuradoria da Dívida Ativa Municipal, a ser firmada entre o Tribunal de Justiça do 
Estado do Rio de Janeiro e a UFRJ. / - Aprovado por unanimidade o novo Regulamento do Programa de 
Pós-Graduação em Estatística da UFRJ. / - Aprovados por unanimidade os pedidos de vagas  para Professor 
Substituto dos departamentos:  Departamento de Ciência da Computação - 1 (uma) vaga, para renovação da 
Professora Substituta Valéria Maria de Souza Barbalho ; Departamento de Métodos Matemáticos - 4 
(quatro) vagas, sendo uma para renovação da Professora Substituta Gisely dos Santos Pereira ; 
Departamento de Métodos Estatísticos - 2 (duas) vagas, sendo uma para renovação da Professora Aline 
Araujo Nobre ; Departamento de Matemática Aplicada - 1 (uma) vaga, sendo para renovação do Professor 
Substituto Mário Tanaka Filho. /   


