
Ata da 420ª Reunião da Congregação do Instituto de Matemática da Universidade Federal do Rio de Janeiro, 

realizada, em caráter ordinário, em  11 de dezembro de 2003. 

 
Em 11 de dezembro de 2003, realizou-se a 420ª Reunião da Congregação do Instituto de Matemática da 

Universidade Federal do Rio de Janeiro, 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 Eliane Amiune Camargo (Chefe do Departamento 03), Prof. I-Shih Liu (Professor Titular), Profª 

Luiza Amália de Moraes (Professora Titular), Prof. Manuel Antolino Milla Miranda (Professor Titular), 

Prof. Rolci de Almeida Cipolatti (Professor Titular), Prof. Cassio Neri Moreira (Representante dos 

Professores Adjuntos), Profª Angela Cássia Biazutti (Representante dos Professores Adjuntos), Profª Monica 

Moulin Ribeiro Merkle (Representante dos Professores Assistentes), Prof. Jair Salvador (Representante dos 

Professores Assistentes) e o Prof. Eduardo San Pedro Siqueira (Suplente dos Professores Adjuntos). / O 

Diretor inicia a reunião da Congregação procedendo à Colação de Grau de alunos dos cursos de Licenciatura 

em Matemática e de Bacharelado em Informática. / O diretor informa que os professores Luiz Adauto 

Medeiros e Manuel Milla Miranda foram agraciados, pela Universidade Nacional Mayor de San Marcos de 

Lima - Peru, com os títulos de Doutor Honoris Causa e de Honorário, respectivamente. / O Diretor informa, 

ainda, que a Reitoria liberou a verba para a obra de recuperação dos laboratórios e salas que sofreram com a 

inundação ocorrida recentemente. – Informa, também que foi procurado por um professor do Departamento 

de Estruturas da Escola Politécnica, que, a pedido da Escola de Engenharia, deverá fazer um laudo da 

situação estrutural dos blocos do IM e do 8º andar da Reitoria, para fazer os reparos necessários. Informa, 

ainda, que encaminhou um agradecimento à equipe técnica enviada pelo NCE para verificar os danos 

sofridos pelos equipamentos dos laboratórios com a inundação e que foram deslocados para a sala de 

extensão. Estes técnicos, além de verificarem o estado dos equipamentos ajudaram a secá-los, fazendo um 

trabalho com presteza e muito bem feito. - A Reitoria ficou de repor as perdas iniciais. - O Diretor declara, 

também, que graças à competência das bibliotecárias e boa vontade dos alunos, não houve perda de livros e, 

agora, vai-se dar prosseguimento à limpeza e higienização dos livros. / A professora Angela Biazutti informa 

que o aluno Rodrigo Villard Millet tirou a maior nota do Provão./ A Profª Angela informa também que todos 

os anos a Universidade oferece vagas para transferência externa e ingresso com isenção de Vestibular, mas a 

COAA, em reunião realizada no mês de novembro, decidiu que para o 1º semestre de 2004 não serão 

oferecidas vagas para transferência externa, estas serão oferecidas somente no meio do ano. / O Diretor 

informa que a Profª Elizabeth Belfort pediu demissão do cargo de Coordenadora da Licenciatura em 

Matemática e indica a Profª Nedir do Espírito Santo para sua substituição. – Aprovado por unanimidade. / A 

Profª Eliane propõe nomes para composição da Banca Examinadora do concurso para Professor Adjunto do 

Departamento de Métodos Matemáticos. Aprovado por unanimidade, para membros externos, os nomes dos 

professores Marcio Gomes Soares (Titular da UFMG), Olimpio Hiroshi Miyagaki (Titular da U.F. de 

Viçosa), Luquésio Petrola de Melo Jorge (Titular da U. Ceará), Fabiano Braga Brito (Titular da USP). 

Aprovado por unanimidade, como membros internos, os nomes dos professores titulares do IM, Rolci de 

Almeida Cipolatti e I-Shih Liu e Manuel Antolino Milla Miranda. / O Diretor informa que recebeu uma 

proposta do Departamento de Engenharia Civil de construção, no bloco B, de um banheiro para utilização de 

alunos do IM e da Civil, que seria feito entre a sala de estudos da pós-graduação e a sala 107 (secretaria e 

laboratório de pós-graduação do IM) e, para compensar a perda do espaço, seria feito um mezanino, na parte 

de cima do banheiro, que ficaria para a pós-graduação. – O assunto é debatido e os membros se manifestam 

unanimemente contra, expondo os inconvenientes da proposta que, desta forma, não é aprovada. / O Prof. 

Blatter pede para incluir como ponto de pauta o pedido do professor Guilherme Leal ao CNPq, de 

financiamento para o pagamento de diárias ao professor Antonio Giambruno, da Universidade de Palermo – 

Itália, para uma visita de 60 (sessenta) dias, iniciando em março de 2004. – Aprovado. / Aprovada a criação 

da disciplina “História do Infinito” para o Programa de Pós-Graduação História das Ciências e 

Epistemologia, para ser registrada no IM e ministrada a partir de 2004. / O Prof. Eduardo informa que leu no 

CONSUNI a carta do IM, aprovada na última reunião plenária da Congregação sobre a inundação que 

atingiu os laboratórios, a Biblioteca, salas de aula do bloco B e várias salas de professores. Informa, também, 

que outros diretores comentaram sobre o estado precário em que se encontram suas unidades, sendo que 

algumas foram atingidas pela ventania e pela chuva, como a Faculdade de Belas Artes e o 8º andar do prédio 

da Reitoria./             


