
Ata da 30~ Reuniao da Congrega~ao do Instituto de Matematica da
Universidade Federal do Rio de Janeiro, em 13 de janeiro de 1997.

Sob a Dire~ao do Prof Luis Paulo Vieira Braga, realizou-se a 307a

Reuniao da Congreg~ao do Instituto de J\.1atematica- em carater
eJ\.traordinano, com os seguintes membros presentes: Luis Paulo Vieira
Braga(Diretor) ,Miguel Jonathan(Diretor Adjunto de Gradu~ao),1 orge Alberto
Alvares Gomes Barroso( Chefe Departamento 01),Ageu Cavalcanti Pacheco
Jr.(Chefe Departamento 02-substituto ),Elizabeth Be1fort da Silva Moren(Chefe
Departamento 03-substituto ),Santiago Segundo Ramirez Carvajal(Chefe
Departamento 04),Felipe Acker( Chefe Departamento 05),Maria Laura Leite
Lopes(Profa.Emerita), I-Shi-Liu(Titular),Ivan da Costa
Marques(Representante dos Profs.Adjuntos),1acques Gheiner(Representante
dos Profs.Adjlmtos) , Marisa Beatriz Bezerra Lea1(Representante dos Profs.
Assistentes).O Diretor abre a sessao as 11:00 horas./O Diretor encaminha a
discussao do primeiro item da pauta-inscri~ao em Concurso para prof Titular
(Depto.Ol) . Infomla que 0 prof Felipe recebeu copia autenticada do processo
e que a folha de inform~ao com as consider~oes do mesmo sobre 0 processo
serao anexadas ao original-como de praxe.O prof Felipe Acker reafinna que
nao tern 0 objetivo de obstnrir 0 concurso.Considera que se deveria ter
rediscutido 0 programa do meSlno que considera demasiadamento restrito,
reduzindo a particip~ao a urn so candidato. 0 prof Luis Paulo lembra que a
decisao da Comissao de Legisl~ao e NOTIllasdo CONSUNI aprovou a
continu~ao do concurso mantendo 0 nive1,setor e programa, nao cabendo
portanto a rediscussao do mesmo.O prof. Barroso reitera que 0 concurso foi
formulado no Depto.1Vlat.Aplicada e que 0 concurso foi amplamente divulgado
tendo inclusive entrado em contacto COIn0 PorfDerek que havia se inscrito no
concurso quando 0 mesmo ainda estava no Depto.Mat.Aplicada.O prof Luis
Paulo coloca em votayao a aceitayao da inscriyao do Prof.Adilson Gonyalves
no concurso. A inscriyao e aceita por 9 votos favoraveis e 1 voto contrano./O
prof.Ageu apresenta os programas dos concursos para Prof. Adjunto nos
setores : Inteligencia Artificial, Otimizayao e Metodos Nurnericos , Sistemas de
Inform~ao e Engenharia de Software. Os programas sao aprovados por
unanimidade.lO prof Felipe Acker apresenta a proposta de Comissao de
Progressao que julgara 0 pedido de promo~ao do prof Gregorio - Profa.Angela
Cassia Biazutti,Antonio Roberto da Silva e Felipe Acker. A Comissao e
aprovada por unanirnidade./O prof Felipe Acker pede regime de urgencia para
aprovar as normas de progressao do seu Departamento. As normas sao


