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ATA da 187~ SEssAo da CONGREGACAO realizada, em carater extraordinario, em
04/5/87.
MEMBROS presentes:

ANNIBAL PARRACHO SANT'ANNA, Diretor
ROLCI DE ALMEIDA ClPOLATTI, Vice-Diretor
FELIPE ACKER, Diretor Adjillltode Ensino Basico
LUCIA ARRUDA DE A. TINOCO, Diretora Adjillltade Extensao
MIGUEL JONATHAN, Chefe do Departamento 02
JOSE ANTONIO SALVADOR, Chefe do Departamento 03
SANTIAGO S. RAMIREZ CARVAJAL, Chefe do Departamento 04
NELSON MACULA FILHO, Chefe do Departamento 05
AUGUSTO JOSE MAURICIO WANDERLEY, Titular
JORG BLATTER, Titular
JAYME LUIZ SZWARCFITER, Representante Adjilllto
MARIA JOSE PACIFICO, Representante Adjilllto
ANGELA ROCHA DOS SAJ\JTOS,Representante Assistente
EDUARDO SAN PEDRO SIQUElRA, Representante Assistente
ANAMARIA FERREIRA OLIVEIRA, Representante Discente
CARLOS FREDERICO F. DE BARROS E VASCONCELLOS, convidado co

vidado como presidente da Comissao de Pro
gressao Vertical do Dept9 03.

1) Presidente da Mesa, iniciando os trabalhos poe em discussao a Ata da ses
sao de 27/4/1987.

- Prof. FELIPE pede que se adicione ao item 13 da Ata 0 seguinte resumo
de sua manifesta~ao: MavU.6e.f.>ta !.>ua he.f.>Vtva quaVLto ao e.!.>ta

bue.c.Vi1e.VLto de. c.!U;tVtio!'> Vl.wnVtic.o!.>, !.>upo!.>tame.VLte.obje.J:J..vo!.>, pMa!.>e. he.
!.>oivVt wna qUe.f.>tao que. !.>e.tOhVl.OU pofltic.a. Nao c.oVl.c.ohda c.om o!.> c.!U;t~=
hio!.>, !.>e.tornado!.> e.m te.JLmo!.>ab!.>oiuto!.>, mal.> votana 6avohavume.VLte. pOh C.OVl.
!.>idVtM que. a muohia dO!.> phO 6 e.f.>!.> Ohe.f.>aI.>!.>i!.>te.VLte.f.>do Ve.pMtame.VLto de. Me.
todo!.> Mate.mauc.o!.> de.va !.>Vt phomovida, 6ac.e. a !.>duacao atuaf.

- Prof. SALVADOR pede inclusao no final do item 15: e. Silvia Luc.ia de. OU
ve.iJLa Cavafc.aVLte., c.omo !.>upie.VLte..

- APROVADA a ATA com as emendas acima.
Nao havendo inscri~oes, 0 PRES IDENTE dA MESA, dando seqUencia aos traba-
lhos, declara iniciada a Ordem do Dia.

2) PRESIDENTE DA MESA, tendo em vista que 0 primeiro ponto da pauta sera tra
tado a seguir em reillliaoplenaria do Instituto, pro:

poe que seja invertida a ordem dos assillltosda ORDEM DO DIA, e que se dis
cuta em ambito global com 0 Instituto a reposi~ao das aulas.
- Aprovado.
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3) PRESIDENTE DA MESA coloca em discussao a Progressao Vertical do Departa-
mento de Metodos Matematicos.

4) Prof. SALVADOR relata 0 Proc. 694/87-IM, sobre a promo~ao dos Professores
Assistentes IV para Adjunto I, analisado pela Comissao a-

provada pelo Separtamento. Informa que 0 Departamento tern 27 assistentes
dos quais 21 apresentaram Memorial com vistas a promo~ao. Diz tambem que
a Comissao estabeleceu como titula~ao minima exigida, 0 diploma de Mestre
e que os que sao 0 possuem nao foram julgados. Esclarece que a Chefia do
Departamento entrara em contato com os professores que nao tiveram seu Me
morial julgado e que os professores que insistirem em ser avaliados serao
atendidos. Conclui pela aprova~ao dos Pareceres da Comissao de Avalia~ao,
favoravel a aprova~ao do Relatorio da Comissao, anexo a esta Ata.

5) Prof. FELIPE manifesta seu desacordo com 0 resultado do processo de avali
a~ao. Considera que 0 risco em que se incorreu com 0 estabe

lecimento de criterios numericos para analisar os pedidos de progressao
teve como resultado a nao promocao de docentes cuja competencia e dedica
~ao nao devem nada as dos demais. Cita, em particular, 0 caso do profes
sor Luiz Felipe. Lembra que, ao nao julgar os pedidos de docentes nao tl
tulares do mestrado, 0 Departamento corre 0 risco de ver apro
vada, atraves de recurso, a progressao destes; ao mesmo tempo, outros;
que 0 DeEartamento considera mais qualificados, terao menos chances de
progressao.

6) Prof~ LUCIA diz que a Progressao Vertical e sempre problematica e que a
Comissao do Departamento pautou pela coerencia. Concorda tam

bem com a preocupa~ao do Prof. Felipe mas que a Comissao so pode levar em
conta 0 que possa ser objetivamente comprovado no Memorial.

7) Prof. BLATTER diz que se a Comissao tiver conhecimento de fatos que podem
ajudar ao julgamento estes devem ser levados em conta.

- Manifestam-se sobre a materia os professores ROLCI, CARLOS FREDERICO,
JORG BLATTER e JAYME LUIZ.

8) Prof. FELIPE observa que os criterios "objetivos" definidos pelo Departa
mento e aprovados pela Congrega~ao foram estabelecidos aa

hoc, com a inten~ao de aprovar os pedidos de progressao da quase totalida
de dos professores assistentes do Departamento. Lembra, porem que outros
criterios, igualmente justos, poderiam ter sido estabelecidos com 0 obje
tivo de'aprovar os professores Luiz Felipe, Eliane e Ila. Defende a apro
va~ao dos pedidos destes professores. -

9) Prof~ MARIA JOSE propoe que os processos ja julgados sejam postos em vota
~ao e que seja divulgado que os outros poderao pedir seu

julgamento.
10) PRESIDENTE DA MESA coloca em vota~ao 0 Parecer do Relator.

- Aprovado 0 Parecer, com absten~ao da Prof~ ANGELA ROCHA e declara~ao de
voto em separado do Prof. EDUARDO, como Representante dos Asssitentes:
"Voto na-voJtavu c.omo Jte.pJtIU.e.n:ta-n:te. doJ.:J a-M--Lote.n:te.J.:J poJt J.:Je.Jte.J.:Jta- a- pOJ.:J-L-
cao da- c.a.te.g oJtiCt q u.e. Jte.pJtIU. e.n:to • "
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11) PRESIDENTE DA MESA passa a palavra aos mernbros do Colegiado.
12) Prof~ LUCIA diz que deve reapresentar a SR-2 urnprojeto de Editoria para

publica~ao de textos do 1M. Esclarece que ja existe urnproje
to do 1M nesse sentido mas que a SR-2 pediu que fosse atualizado. Ha pos
sibilidade de auxilio para se publicar Notas de Aula e outros. -

13) PRES IDENTE DA MESA convida os presentes para a reuniao sobre a reposi~ao
de aula e da por encerrada a Sessao as 11:30 horas.

--- Para constar, foi lavrada a presente ATA por
na qualidade de Secretaria do Colegiado.


