
Ata da 423ª Reunião da Congregação do Instituto de Matemática da Universidade Federal do 

Rio de Janeiro, realizada, em caráter ordinário, em  23 de março de 2004. 

 

Pauta: 

1. Colação de Grau; 

2. Informes; 

3. Prestação de contas; 

4. Política de distribuição de vagas; 

5. Carga horária do IM; 

6. Criação de disciplina complementar para o curso de Bacharelado em Matemática 

Aplicada; 

7. Reedição do Curso de Extensão "Treinamento em Métodos Estatísticos e suas 

Aplicações".  

 

Em 23 de março de 2004, realizou-se a 423ª 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. Miguel Jonathan (Chefe do 

Departamento 03), Profª Eliane Amiune Camargo (Chefe do Departamento 03), Prof. 

Augusto César Gadelha Vieira (Chefe do Departamento 04), Prof. Juan López Gondar (Chefe 

do Departamento 05), Profª Maria Laura Mouzinho Leite Lopes (Professora Emérita), Prof. 

Hélio dos Santos Migon (Professor Titular), Profª Angela Cássia Biazutti (Representante dos 

Professores Adjuntos), Prof. Cássio Neri Moreira (Representante dos Professores Adjuntos), 

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

Salvador (Representante dos Professores Assistentes) e Prof. Helvécio Rubens Crippa. / O 

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

de Licenciatura em Matemática, Bacharelado em Ciências Atuariais, Estatística, Ciência da 

Computação e Bacharelado em Matemática. / O Diretor informa que a Decana, Profª Angela 

Rocha, convocou uma reunião extraordinária do Conselho de Coordenação do CCMN, com o 

comparecimento do Pró-Reitor de Patrimônio e Finanças, Prof. Joel Regueira Teodósio que 

falou sobre os problemas financeiros da UFRJ e informou, também, que o governo baixou 

um Decreto determinando que as instituições federais empenhassem, até o final do mês, 

todos os gastos com as prestadoras de serviços, tais como luz, gás, telefone, etc., estimado em 

64 milhões de Reais. / O Diretor apresenta as prestações de conta do Projeto Fundão, LES, da 

parte que coube ao IM do projeto do Prof. Mario de Oliveira. Parabeniza o Prof. Cássio por 

ter repassado os 5% da verba recebida pela correção de provas do Vestibular. / O Diretor 

informa, ainda, que da verba prometida e entregue pela Reitoria por conta das perdas do 

aguaceiro do ano passado, foram feitas obras no LIG 1 e LIG 2, no LABMA, na Biblioteca, 

salas dos professores (111 e 113) e salas de aula B-110, 108 e 106. Também foram 

recuperados vários computadores. O ar central foi retirado e o material foi vendido como 

sucata. Fala que vai mudar o arquivo morto para uma sala onde funcionava a gráfica, hoje 

desativada. Fala também sobre a falta de funcionários e as mudanças que pretende fazer. Fala 

que a Reitoria tem oferecido vários cursos de capacitação para os funcionários e que o 

Edvaldo, funcionário da Seção de Ensino, propôs dar um curso de "word", "excel", etc. . / A 

Profª Maria Laura informa que o curso de Geometria oferecido pelo Projeto Fundão registrou 

a presença de 130 alunos no Sábado. / O Diretor fala sobre a questão de distribuição de 

vagas. Sugere que seja constituída uma comissão de três professores para analisarem a 

proposta do Reitor. Aprovados os nomes dos professores Migon, Rolci e Edmundo ou 

Marcos Borges para formarem a Comissão. / Carga horária do IM. O assunto é debatido, 

sendo que uma das dificuldades enfrentadas pelos coordenadores é a de se conseguir 

professor para dar aula no curso noturno. O Diretor diz que no Instituto de Física conseguiu-



se solucionar o problema desvinculando as disciplinas dos departamentos. A Profª Maria 

Laura fala da necessidade de se estudar uma reestruturação acadêmica. A Profª Angela fala 

sobre a questão de uma união dos departamentos que ministram disciplina de Matemática 

para o curso de Licenciatura. Lembra, também, que tem uma comissão na pós-graduação com 

o objetivo de analisarem também nesse âmbito e que estava caminhando bem, mas que 

tornou-se inerte. O Diretor sugere uma comissão para tratar do assunto. A comissão é, então, 

composta pelos professores Augusto Gadelha, Cássio Neri, Angela Biazutti e Mauro Rincon / 

Aprovado, por unanimidade, a criação da disciplina complementar IQB-213 - Bioquímica 

MAT, a partir de 2004/1, para o curso de Bacharelado em Matemática Aplicada, ênfase em 

Matemática para Ciências Biológicas. / Aprovado, por unanimidade, a reediçao do curso de 

extensão "Treinamento em Métodos Estatísticos e suas Aplicações". / O Prof. Jonathan fala 

sobre o problema que está ocorrendo no Departamento de Ciência da Computação com um 

grupo de professores do Departamento que, há alguns anos, também atua na COPPE. Esse 

grupo formalizou uma carta à CAPES contabilizando sua produção científica como 

pesquisadores da COPPE e não do IM, o que acabou inviabilizando a avaliação do curso de 

doutorado, prejudicando, assim, o IM. O Prof. Jonathan informa também que o Professor 

Edmundo foi convidado pela Diretora da COPPE para ser coordenador do Programa de 

Engenharia de Sistema e Computação e que o Departamento 02 não concorda. O Pró-Reitor 

de pós-graduação, Prof. José Luiz Fontes Monteiro, esteve no IM e pediu para negociar. O 

Prof. Migon fala que contabiliza toda a sua produção para o IM. / A reunião é encerrada. //   


