
Ata da 840ª (Octingentésima Quadragésima) Reunião da Congregação do Instituto de Matemática da 
Universidade Federal do Rio de Janeiro, realizada em caráter extraordinário em 25 de Fevereiro de 2022. 
 
A Octingentésima Quadragésima Nona reunião da Congregação do Instituto de Matemática da 
Universidade Federal do Rio de Janeiro foi realizada com a presença dos seguintes membros: o Professor 
Wladimir Augusto das Neves (Diretor do Instituto de Matemática), o Professor Paulo Verdasca Amorim 
(Chefe do Departamento de Matemática), a professora Maria Eulália Vares (Representante dos professores 
Titulares), a professora Marina Silva Paez (Chefe do Departamento de Métodos Estatísticos), a Professora 
Flávia Maria Pinto Ferreira Landim (Representante dos professores Associados), o professor Hélio dos 
Santos Migon (professor Emérito) o professor Dani Gamerman (Professor Emérito), o professor Nelson 
Maculan Filho(professor Emérito) e o Professor Gregório Malajovich Munoz (Chefe do Departamento de 
Matemática Aplicada). 

  

PAUTA: 
  
 
01-Homologação da decisão do Departamento de Matemática em aproveitar o segundo e terceiro 
colocado (Luccas Cassimiro Campos e Vinícius Bouça Marques da Costa, respectivamente) da lista de 
candidatos aprovados no concurso MC-054 (Edital 953/19) para preenchimento de 2 das 4 vagas abertas 
pela 2ª Chamada da COTAV 2019. 
 
 

Deliberações: 

 
01-Os professores Gregório e Eulália manifestaram preocupação relativo a quantidade de votos contrários 
que a pauta teve na reunião onde foi aprovada no Departamento de Matemática e pediram mais 
informações sobre os argumentos que foram expostos na reunião.  
O professor Thiago Linhares, vice-chefe do Departamento de Matemática, respondeu: 
 “Em linhas gerais, as pessoas que se posicionaram contra o aproveitamento dos candidatos tinham a 
perspectiva de que o Departamento se beneficiaria mais ao abrir o próximo concurso para professor 
adjunto com a publicação de todas as 4 vagas da última Cotav, no sentido de que isso, geralmente, 
aumenta o número de candidatos inscritos. 
Houve uma discussão mais particular e pessoal sobre o aproveitamento do candidato Vinícius Bouça, com 
alguns professores se posicionando contrariamente ao seu aproveitamento pelo fato de que o candidato 
era egresso da UFRJ e não tinha feito pós-doutorado. Mas, no fim, venceu a  posição de aproveitá-lo 
motivada pelo testemunho da banca, que tinha ficado positivamente impressionada com sua prova didática 
e do grupo de álgebra que compareceu em peso para opinar também positivamente sobre a qualidade do 
Vinícius como pesquisador.” 
O ponto foi aprovado com uma abstenção do professor Gregório Malajovich. 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
A presente Ata foi lavrada por mim, Tamires de Araújo Cordeiro, na qualidade de Secretária da 
Congregação, de acordo com os Senhores Membros da Congregação deste Instituto.//////// 


