
Ata da 3088 Reuniao da Congrega~ao do Instituto de l\1atematica da
Universidade Federal do Rio de Janeiro, em 27 de janeiro de 1997.

Sob a Dire<;ao do Prof Luis Paulo Vieira Braga, realizou-se a 30Sa

Reuniao da Congrega<;ao do Instituto de J\.1atematica - em carater
eJ\traordin3rio , com os seguintes membros presentes: Luis Paulo Vieira
Braga(Diretor) ,Miguel Jonathan(Diretor Adjunto de Gradua<;ao),Jorge Alberto
Alvares Gomes Barroso(Chefe Departamento 01),Ageu Cavalcanti Pacheco
Jr.( Chefe Departamento 02-substituto ),Elizabeth Belfort da Silva Moren( Chefe
Departamento 03-substituto ),Santiago Segundo Ramirez Carvajal( Chefe
Departamento 04),Felipe Acker(Chefe Departmnento 05),Maria Laura Leite
Lopes(Profa.Emerita),Prof Helio Migon(Prof.Titular),Eliane Amiune
(Representante dos Profs.Adjuntos-Suplente) , Jair Salvador(Representante
dos Profs. Assistentes-Suplente).O Diretor abre a sessao as 10:30 horas./
./0 Diretor conlunica que consultou a SOC sobre 0 caJ.culode quorum minimo
no caso de nUmero impar de membros, recebendo a resposta de que 0

CONSUNI faz 0 ajuste a rnetade do nUmero par imediatamente
inferior,portanto 0 quonun minimo atual para a Congregayao e de 9 (nove)
rnembros.!O Diretor comunica que foi entregue a ABI 0 resultado da pesquisa
de opiniao sobre 0 jornalista no estado.O trabalho foi realizado pelo LES em
conjunto com a Escola de Comunica<;aoe a ABI.!A prota. J\.1ariaLaura informa
que hoje tern inicio 0 workshop de verao para professores de segundo grau
organizado pelo Projeto Fundao e que conta COIn cerca de 70 inscritos./O
Diretor da inicio ao expediente colocando em votayao a Ata de nUmero 305.A
Ata e aprovada por unanimidade./O Prof Santiago Carvajal relata 0 resultado
do Concurso para ProfAssistente - Setor Estatistica, cumpridas todas as
formalidades ,foi indicado 0 candidato Marco Antonio Rosa.A Congrega<;ao
ap6s examinar a docum.entayao do concurso decidiu homologar por
unanimidade 0 resultado./O Prof Felipe Acker relata 0 resultado do concurso
para prof.assistente - Setor Equayoes Diferenciais , clunpridas todas as
formalidades , foi indicado 0 candidato Cassio Neri Moreira. A Congrega~ao
ap6s examinar a documenta<;ao do concurso decidiu homologar par
unanimidade 0 resultado.lO Prof.Luis Paulo Vieira Braga Ie 0 parecer do
relator(Prof.Rolci Cipolatti) do Processo de Revalidayao do Diploma de
Bacharel em I\1atematica emitido pe1a Universidade de San Marcos-Peru.O
parecer e favoravel a revalida<;ao.Aprovado por unanimidade pela
congrega<;ao.lO prof Felipe Acker relata 0 parecer da Comissao de Progressao
do prof Greg6rio Malajovich que solicita a passagem a Adjunto II. 0 parecer e



aprovado por unanimidade.lO prof Felipe Acker apresenta a proposta de
pesos para a avali~ao da Progressao Horizontal do Prof Ricardo Rosa. EA'Plica
que embora 0 professor tenha concluido seu doutoramento 0 processo de
revalid~ao ainda delnora muito tempo, por esta razao decidiu solicitar a
progressao . A alter~ao dos pesos se justifica pelo fato do professor estar no
eAterior durante 4(quatro) anos, nao devendo portanto ser consideradas
atividades didaticas de gradurutao, de extensao e administrrutao. A proposta de
pesos foi aprovada por unaninridade./ 0 profHelio Migon levallta a
necessidade da Congregrutao se posicionar quanta a questees academicas que
vem sendo tratadas pelos colegiados superiores de modo uniforme e nem
sempre vantajoso para as Unidades- por exemplo ,a revalidavao de
diplomas.O prof. Felipe menciona tambem a questao do est8.gioprobat6rio.O
prof Luis Paulo comenta que no caso da prova de titulos tambem ha muitas
situ~oes distintas que nao sao comtelnpladas na regulaInent~ao. 0 Diretor
atendendo as vanas intervenyoes decide encaminhar ao Conselho
Departamental a tarefa de estudar estas questoes e traze-las de forma mais
elaborada para apreci~ao da Congreg~ao. A reuniao foi encerrada as 11:40
hs. A presente Ala foi lavTada por Luis Paulo Vieira Braga.


