
Ata da 454ª Reunião da Congregação do Instituto de Matemática da Universidade Federal 
do Rio de Janeiro, realizada, em caráter ordinário, em 18 de abril de 2006. 
Pauta: 
1 – Informes; 
2 – Homologação dos Programas dos Concursos para Professor Adjunto (Departamento de 
Ciência da Computação, Métodos Estatísticos e Métodos Matemáticos); 
3 – Progressão Horizontal de Professor Adjunto III para Adjunto IV, do Professor Bruno 
Scárdua, do Departamento de Métodos Matemáticos; 
4 – Critérios para Prova de Títulos de Professor Titular a serem discutidos no Centro; 
5 – Solicitação de Afastamento do País da Professora Luiza Amália de Moraes, do 
Departamento de Matemática Pura; 
6 – Solicitação de Afastamento do País do Professor Dani Gamerman, do Departamento de 
Métodos Estatísticos; 
7 – Solicitação de alteração de ementas das disciplinas de Economia e Administração para 
o Curso de Ciências Atuariais; 
8 – Solicitação de alteração de pré-requisito para Cálculo das Probabilidades I; 
9 – Solicitação de alteração de nome, código e pré-requisitos de Contabilidade de Seguros; 
10 – Assuntos gerais.  
 
Em 18 de abril de 2006, realizou-se a quadringentésima qüinquagésima quarta Reunião da 
Congregação do Instituto de Matemática da Universidade Federal do Rio de Janeiro, com a 
presença dos seguintes membros: 
O Professor Waldecir Bianchini (Diretor), o Professor Mauro Antônio Rincón (Vice-
Diretor), a Professora Luciane Quoos Conte (Chefe do Departamento de Matemática Pura), 
o Professor Santiago Segundo Carvajal Ramirez (Chefe do Departamento de Métodos 
Estatísticos), o Professor Miguel Jonathan (Chefe do Departamento de Ciência da 
Computação), o Professor Helvécio Rubens Crippa (Chefe do Departamento de Métodos 
Matemáticos), o Professor Marco Aurélio Palumbo Cabral (Chefe do Departamento de 
Matemática Aplicada), o Professor Rolci de Almeida Cipolatti (Professor Titular), o 
Professor Flávio Dickstein (Professor Titular), a Professora Flávia Maria Pinto Ferreira 
Landim (Representante dos Professores Adjuntos), o Professor Ivo Fernandez Lopez 
(Representante dos Professores Adjuntos), o Professor Jair Salvador (Representante dos 
Professores Assistentes), a aluna Beatriz Casulari da Motta Ribeiro (Representante dos 
alunos de Pós-Graduação), o aluno Felipe Soares Figueiredo (Representante dos alunos de 
Pós-Graduação) e o aluno Vinicius Fernandes dos Santos (Representante dos Alunos de 
Graduação). 
 
Às quatorze horas, o Professor Waldecir Bianchini, na qualidade de Diretor do Instituto de 
Matemática, inicia a cerimônia de Colação de Grau, conferindo grau aos alunos dos cursos 
de Ciências Atuariais, Bacharelado em Ciência da Computação, Estatística, Licenciatura 
em Matemática e Bacharelado em Matemática. 
Às quinze horas, o Professor Waldecir Bianchini, na qualidade de Diretor do Instituto de 
Matemática, inicia a reunião: 
Informando que a Reitoria está divulgando a sua proposta de PDI e visitará as 
Congregações das Unidades para discutir o projeto. O Prof. Waldecir propõe que seja 
criada uma comissão para que discuta o PDI no âmbito do Instituto. O Prof. Flávio 



Dickstein sugere ampliar a discussão e propõe que os Diretores de Pós-graduação e 
Graduação levem a discussão no âmbito dos Coordenadores. É aprovada a sua sugestão. 
A Professora Nedir do Espírito Santo faz uma apresentação sobre a Reformulação do Curso 
de Licenciatura em Matemática prevista pelo MEC, das matérias da Faculdade de 
Educação, que ainda não tinham sido expostas. 
O Professor Waldecir apresenta a Professora Luciane Quoos Conte, nova Chefe do 
Departamento de Matemática Pura do Instituto de Matemática. 
2 – Aprovados os programas dos Concursos para Professor Adjunto do Departamento de 
Ciência da Computação, Setor de Métodos Numéricos, Métodos Estatísticos, Setor de 
Probabilidade e Estatística, e Métodos Matemáticos, Setor de Equações Diferenciais e 
Mecânica do Contínuo; 
3 – Progressão Horizontal do Professor Bruno Scárdua, do Departamento de Métodos 
Matemáticos, de Professor Adjunto III para Professor Adjunto IV. O relator Professor 
Santiago Segundo Carvajal Ramirez dá parecer favorável e a Congregação aprova a 
avaliação da Banca; 
4 – A Congregação sugeriu, para levar à Reunião do Conselho de Centro do CCMN, os 
seguintes pesos para Prova de Títulos de Professor Titular: 

 

CATEGORIA 
PROFESSOR 

TITULAR 

A –  TÍTULOS ACADÊMICOS 01 (um) 

B –  ATIVIDADE DIDÁTICA E DE ORIENTAÇÃO  03 (três) 

C –  TRABALHOS PUBLICADOS 04 (quatro) 

D –  REALIZAÇÕES PROFISSIONAIS 02 (dois) 
 TOTAL DE PONTOS: 10 (dez) 
  
5 – Solicitação de afastamento do país da Professora Luiza Amália de Moraes, do 
Departamento de Matemática Pura, no período de quinze de maio de dois mil e seis a trinta 
de maio de dois mil e seis, para participar, com apresentação de trabalho, da “The Fifth 
Conference on Function Spaces”, na Southern Illinois University (Edwardsville, IL, USA) 
e da conferência “Banach Spaces and their Applications in Analysis” na Miami University 
(Oxford, OH, USA). Aprovada pela Congregação. 
6 – Solicitação de afastamento do país do Professor Dani Gamerman, do Departamento de 
Métodos Estatísticos, de trinta e um de maio de dois mil e seis a onze de junho de dois mil 
e seis, para participar do “Eighth International Valencia Meeting on Bayesian Statistics”, 
de primeiro a seis de junho de dois mil e seis, onde é conferencista convidado e posterior 
visita à seção de Estatística do Imperial College de Londres, de sete a dez de junho de dois 
mil e seis, onde realizará pesquisa conjunta. Aprovada pela Congregação. 
7 – Aprovada a solicitação de alteração de ementas das disciplinas de Economia e 
Administração para o Curso de Ciências Atuariais; 
8 – Aprovada a solicitação de alteração no pré-requisito da disciplina “Cálculo das 
Probabilidades I”, de “Cálculo II” para “Cálculo Infinitesimal II”; 
9 – Aprovada a solicitação de alteração de nome, de “Contabilidade de Seguros” para 
“Contabilidade de Seguros para Ciências Atuariais”, código e pré-requisitos, de ACC420 e 
ACC210 para ACC114 (Introdução à Contabilidade). 



10 – Assuntos Gerais: O Professor Helvécio Rubens Crippa, Chefe do Departamento de 
Métodos Matemáticos, expõe a mensagem eletrônica do Professor Amílcar Pacheco, do 
Departamento de Matemática Pura, sobre o Estágio Docente e, lê a carta, em resposta à 
essa mensagem, feita pelo Departamento de Métodos Matemáticos, em sua Reunião do 
Corpo Deliberativo, abaixo exposta: 

Carta à Congregação do IM 
 
    O Departamento de Métodos Matemáticos, em reunião no dia 12 de abril de  
2006, decidiu tornar público o seu repúdio ao e-mail do professor Amílcar Pacheco  
de 22/03/2006, pois entende que: 
 
1) O tom utilizado é inadequado em se tratando de um colega criticando publicamente 

seus pares. 
2) Seu autor faltou com a ética quando endereçou a um representante estudantil do 

colegiado da Pós-Graduação tal e-mail, que trata de questões puramente internas do 
Instituto de Matemática. Este fato se torna ainda mais grave quando se observa o item 
1) acima. 

3) Seu autor faz acusações infundadas a este departamento, divulgando-as como 
verdadeiras. Seus objetivos parecem ser antes ofender que mudar atitudes que poderiam 
estar erradas. 

 
    Com o intuito de elucidar os temas tratados no e-mail, o departamento esclarece: 
 

i) Nos últimos anos (com exceção de 2005) o departamento contou  em seu  
planejamento didático com alunos de pós-graduação que cumpriram as 
suas obrigações de estágio docente, não de maneira vil como foi acusado, 
mas respeitando rigorosamente as regras vigentes no Programa de pós-
graduação em Matemática do IM.  

 
ii) No inicio de março/2006, a professora Walcy Santos convocou os alunos  

da pós-graduação (e-mail com cópia para os chefes dos departamentos 01, 
03 e 05) para uma reunião cujo único ponto de pauta seria o estágio 
docente dos alunos. Nenhum chefe de departamento, exceto o do 
departamento 03, compareceu ou procurou a coordenação do Programa, 
deduzindo-se que, neste semestre, não houve interesse dos outros 
departamentos pelo programa de estágios. 

 
 
iii) Que o fato do departamento  aumentar  a sua carga  

didática "aceitando" disciplinas oriundas da criação de novos cursos na  
Universidade, problema que em menor escala afeta também os 
departamentos 02, 04 e 05, se deve à atual estrutura da Universidade, na 
qual, cabe aos Institutos Básicos suprir as demandas dos cursos por 
disciplinas ditas básicas. Além disso, concordamos que disciplinas de 
Matemática devam ser de responsabilidade do Instituto de Matemática. É 
natural que, com o aumento da demanda, tenhamos, nos últimos anos, 
sido contemplados com novas vagas docentes, fato que tem possibilitado 



uma renovação do nosso quadro docente e conseqüentemente fortalecido 
a pesquisa em Matemática e os cursos específicos do IM. 

 
iv) Com relação à citada proposta da fusão dos departamentos 01 e 03, com a  

conseqüente criação do Departamento de Matemática do IM, que foi 
levada diretamente ao departamento 01, gostaríamos de esclarecer que a 
mesma não tinha forma fechada e que todas as demais questões como, por 
exemplo, política de alocação de vagas, carga horária de docentes, etc., 
estavam sujeitas a entendimento entre as partes. A idéia que norteou esta 
proposta foi a de reunir num novo departamento dois grupos, que por 
razões históricas que hoje não têm mais eco, se encontram separados sem 
razão acadêmica alguma que justifique tal separação. Portanto fomos e 
somos favoráveis a esta união, por acreditarmos que tal união traria 
benefícios acadêmicos para ambos os grupos e para os cursos de 
graduação e pós-graduação sob a responsabilidade dos mesmos. 

 
 
 

Atenciosamente,  
                                         
Helvécio Rubens Crippa. 

Chefe do Departamento  
de Métodos Matemáticos. 

 
 
 
 
A Reunião da Congregação do Instituto de Matemática é encerrada e a presente Ata foi 
lavrada pro mim, Tiago Dias Pauluk, na qualidade de Secretário da Congregação./ 
 


