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PRESIDENTE DA MESA, da inicio a ORDEM DO DIA, tecendo alguns comentarios sobre a
dec isao do CRUB em re 1a~ao a GREVE dos DOCENTES e FUNC IONA-

P~of~ ELIANA, solicita muito entusiasmo para 0 movimento, pois acha que agora os
jornais estao dando bastante destaque, inclusive nas primeiras pa-

ginas.
3) Prof~ MARIA LAURA, acha que para qualquer decisao e necessarlO muita cautela, ja

que a SUSPENSAO do PAGAMENTO levara muitas pessoas a uma GRA-
VE CRISE.

4) Prof~ NEYDE, acredita que a GREVE tenha atingido seu PONTO ~XIMO com a grande
DIVULGA~AO dada na imprensa.

Prof. JORGE ALBERTO, acha que 0 ponto' pri nci pa1 desse movimento e a defesa da
UNIVERSIDADA POBLICA e GRATUITA.

Prof~ MARIA LAURA, acha IMPORTANTE que na NOTA a ser tirada deste COLEGIADO te-
nha 0 NECESsARIO RESPALDO ao DIRETOR no caso de obriga-lo a

Prof~ NEYDE, 0 importante e 0 posicionamento politico do governo quanto ao pro-
blema da EDUCA~AO no PAIs.



A CONGREGA~AO do INSTITUTO DE MATEMATICA da UNIVERSIDADE FEDERAL
DO RIO DE JANEIRO, em reuniao extraordinaria de 23/07/84. para analisar a par~
liza~ao das atividades academicas, observou inicialmente 0 papel decisivo que...
a UFRJ vem desempenhando na educac;ao naci ona 1, nao so na forma~ao de recursos
humanos como tambem por suas contribui~oes aos setores de ciencia basica e apl!
cada. Todavia, constata-se na ultima decada descuido das autoridades responsa
veis por sua manutenc;ao como uma instituic;ao publica, no senti do de despresti
gia-la por meio da falta de assistencia relativa ao financiamento de suas at!
vidades.fundamentais, isto e, condic;oes para administrar born ensino e desenvol
ver projetos de pesquisa.

Em face do expos to resolve por unanimidade:
lQ - reiterar 0 reconhecimento da legitimidade das reivindicac;oes em defesa da

Universidade Publica eGratuita. hoje de conhecimento publico, e apoiada
por setores representativos da Sociedade Brasileira;

2Q b discordar da resposta dad a aquelas reivindicac;oes, consubstanciada em cor
te de verbas e amea~a de aplicac;ao de medidas disciplinares , que. ambas,
aprofundam a crise na Universidade, em nada contribuindo para sua soluc;ao;

3Q - ·reafirmar total solidariedade e apoio ao Diretor do Instituto de Matemati
ca e as autoridades universitarias que se posicionam como legitimos repr~
sentantes da Universidade em defesa da instituic;ao e de seus professores.

ENCERRADA a SEssAo as 10:15 HORAS.// • ~
Para constar, foi LAVRADA a presente ATA por yz.v....v.-___.
na qualidade de Secretaria do Co1egiado.


