
Ata da 30Sa Reuniao da Congrega~o do Instituto de ~Iatematica da
Universidade Federal do Rio de Janeiro, em 20 de dezembro de 1996.

Sob a Dire((ao do Prof Luis Paulo Vieira Braga, realizou-se a 305a

Reuniao da Congreg~ao do Instituto de Matematica - em canner
extraordinario, com os seguintes membros presentes: Luis Paulo Vieira
Braga(Diretor) , Astrea Barreto(Vice-Diretora) , Luiza A.111aliade
Moraes(Diretora Adjunta de P6s-Grad~ao ),:rviiguelJonathan(Diretor Adjunto
de Grad~ao ),Jorge Alberto Alvares Gomes Barroso( Chefe Departamento
o 1),Adriano Joaquim de Oliveira Cruz(Chefe Departamento 02),Waldecir
Bianchini(Chefe Departamento 03),Santiago Segundo Ramirez Carvajal(Chefe
Departamento 04),Felipe Acker(Chefe Departamento 05), Dani
Gamerman(Titular),Helio dos Santos Migon(Titular),I-Shi-Liu(Titular),Ivan da
Costa Marques(Representante dos Profs. Adjunto s),1acques
Gheiner(Representante dos Profs. Adjuntos ) , Marisa Beatriz Bezerra
Leal(Representante dos Profs. Assistentes).O Diretor abre a sessao as 10:15
horas.! 0 Diretor indaga 80S membros da Congreg~ao sobre as melhores datas
para as reunioes extraordirulri.as da Congre~ao durante 0 mes de Janeiro.
Ap6s algumas sugestoes fica decidido que as pr6ximas reunioes serao nos dias
7 e 27 de Janeiro as 10:00hs.fO Diretor solicita 80 Chefe do Departamento 01
que apresente a proposta de seto~ao dos concursos para Professor Titular
do seu Departamento. 0 prof Barroso comunica que 0 Departamento aprovou
as seguintes seto~oes : Holomorfia enl Dimensao Infinita e Teoria Erg6dica.
A proposta e aprovada por 10 votos favoraveis e 2 abstenlfoes./ 0 Diretor
solicita ao Chefe do Departamento 03 que apresente a proposta de seto~ao
do concurso para Professor Adjunto do seu Departamento. 0 prof Waldecir
comunica que 0 Departamento aprovou a seguinte setoIizalfao : Mecfurica do
Continuo . A proposta e aprovada por unanimidade./ A pedido do
prof Waldecir e aprovado 0 regime de urgencia para a aprov~ao
dosprogramasdeconcursoparaprof Titular(EDP),prof.Adjunto( Sist.Dinfunicos),
prof.Assistente(s/setor).Os programas sao aprovados por unanimidade.!A
pedido do profWaldecir e aprovado 0 regime de urgencia para a aprov~ao da
republic~ao do concurso para prof Adjunto e programa. A republic~ao e os
programas sao aprovados por unanimidade./ A pedido do prof Jonathan e
aprovado 0 regime de urgencia para aprovar contrato de estagio. A
Congre~ao delegou ao Conselho Departamental os poderes para deliberar
sobre este tipo de materia.! A Sub-Reitora de Ensino de Grad~ao e Corpo
Discente,Profl Neyde Felisberto , faz uma visita a Congreg~ao do 1M durante



a qual relata as principais re~oes da SR-1 no ano de 1996e anuncia
algumas iniciativas para 0 ano vindouro , entre elas 0 processo dt' auto-
av~ao preparado pela COOPERAfO Diretor em nome da Cor sregaQao
agradece a visita e passa a palavra aos delnais meInbros que diriQ. In vanas
perguntas a Sub-Reitora. / A presente Ata foi lavrada pelo prof. s Paulo
Vieira Braga.


