
Ata da 417ª Reunião da Congregação do Instituto de Matemática da Universidade Federal do Rio de Janeiro, 
realizada, em caráter ordinário, em  18 de novembro de 2003. 

 
Em 18 de novembro de 2003, realizou-se a 417ª 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), Prof. Augusto Cesar Gadelha Vieira (Chefe do Departamento 04), Prof. Juan López Gondar 
(Chefe do Departamento 05), Prof. Dani Gamerman (Professor Titular), Prof. Hélio Migon (Professor Titular), 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) e Prof. Jair Salvador (Representante dos Professores 
Assistentes). / O Diretor informa que, no dia 8/11, foi realizada a maratona brasileira e sul-americana de 
Programação de Computadores, na sede Unicamp na qual a equipe formada por alunos do curso de Informática, 
chefiada por Pedro Demasi, aluno do curso de Doutorado, conseguiu duas medalhas de prata, uma por ter sido a 
segunda melhor equipe da sede de Campinas e a outra por ter sido o quarto lugar nacional na maratona. – É 
aprovado um voto de louvor ao aluno Pedro Damasi e aos demais vencedores da maratona. / O diretor dá ciência 
das vagas solicitadas pelo IM para concurso de servidores técnico/administrativos, que foram: 2 (duas) de Técnicos 
em Assuntos Educacionais, 1 (uma) de Bibliotecário, 10 (dez) Assistentes Administrativos, 1 (uma) de Técnico em 
Contabilidade. 2 (duas) de Técnicos em Suporte de Sistemas Operacionais. / O Diretor informa que a Fundação 
Universitária José Bonifácio vai mandar 13 computadores, dentro do Programa de Incentivo à Graduação, que serão 
colocados no espaço onde funcionou o setor de reprografia do IM. / Aprovadas as Atas das reuniões anteriores 
números: 409, 410, 411, 413, 415 e 416. / Aprovado que seja colocado na página do IM rotinas para diversos 
procedimentos processuais que deverão ser iniciados e aprovados no Departamento ou na Coordenação. / O Diretor 
aborda a questão da regulamentação da taxação de projetos e cursos de extensão no IM. – É aprovado que sejam 
apresentadas propostas para elaboração de Relatório. / A professora Flávia fala sobre o Convênio entre as 
Instituições Federais de Ensino Superior, visando o Programa de Mobilidade Acadêmica. – O convênio será de um 
ano, prorrogável por mais um período acadêmico. Esse convênio, na UFRJ, é coordenado pela professora Itacy 
Pereira, da SR-1. /  Aprovada, por unanimidade, a reedição do Curso de Geometria - Enfoque Didático. / O Diretor 
fala sobre a programação de comemoração dos 35 anos do IM. – As palestras das terças-feiras têm sido um sucesso 
e no dia 27 deste mês haverá uma reunião em sessão solene da Congregação, tendo como convidados especiais os 
professores Luiz Adauto, a professora Maria Laura e o professor Maurício Matos Peixoto, para falarem sobre a 
história da Matemática. No dia seguinte, haverá uma palestra do professor Luis Antonio Cunha que falará sobre a 
história das universidades. Aprovado, por unanimidade, a solicitação do Departamento de Ciência da Computação, 
que visa adequar a atual grade curricular recomendada do curso de Ciência da Computação, envolvendo: mudanças 
de pré-requisito, alteração de seriação de uma disciplina, troca da disciplina Álgebra para Informática pela 
disciplina Números Inteiros e Criptografia, no primeiro período; e finalmente, a criação de disciplinas eletivas. /  


