
Ata da 260ª Reunião da Congregação do Instituto de Matemática da Universidade 

Federal do Rio de Janeiro, realizada, em caráter extraordinário, em 20 de julho de 1993. 

 

Membros Presentes:  Milton Reynaldo Flores de Freitas, Diretor 

    Angela Rocha dos Santos, Diretora Adjunta de Graduação 

    Miguel Jonathan, Chefe do Depto. 02 

    Maria de Fátima Soares da Silva, Chefe do Depto. 03 

    Luis Paulo Vieira Braga, Chefe do Depto. 04 

    Jörg Blatter, Titular 

    Augusto José Maurício Wanderley, Titular 

    José de Jesus Serra Costa, Titular 

    Helvécio Rubens Crippa, Repres. dos Prof. Adjuntos 

    Nelson Antonio Borges Garcia, Repres. dos Prof. Adjuntos 

    Mauro Rincon, Repres. dos Prof. Assistentes 

 

Sessão de Expediente 

 

1- Diretor apresenta os novos membros da Congregação: Prof. Miguel Jonathan, 

Prof. Nelson Antonio Borges Garcia e Prof.  Helvécio Rubens Crippa e fala de suas 

eleições e da Prof. Marisa Beatriz Bezerra e seus suplentes. 

 

2-       Diretor  pede inversão de pauta para Assuntos Gerais.  

 Aprovado. 

 

 Ordem do Dia 

 

3- Prof. Blatter apresenta os processos de afastamento do país da Prof. Luiza Amália 

de Moraes,  no período de 06 a 24/09/93 a fim de  participar de conferência e visitar o 

Depto de Matemática na Kent State University (USA), e do Prof. Arnaldo Carlos dos 

Reis Nogueira, no período de 01 a 31/10/93 para desenvolver pesquisa na Universidade 

de Keio, Yokohama - Japão. 

 Aprovado. 

 

4- Professor Miguel Jonathan apresenta os pedidos de: concessão de diárias e 

passagens no período de 06 a 09/09/93 para as Professoras  Susana e  Dulcineia  

participarem do XVI  CNMAC em Uberlândia-MG, afastamento do país da Prof.  

Susana a 
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a fim de participar de um congresso em Cuba (1 mes), e prorrogação de afastamento do 

país do Prof. Paulo Mario Bianchi França, até março de 1994 - pós-doutorado na 

Universidade de Santa Clara (USA). 

 Aprovado. 

 

 Pedido de retirada do pré-requisito MAB368 - Algoritimos e Grafos da disciplina 

MAB508 - Inteligência Artificial, a partir de 93/2. 

 Aprovado. 

 

5-  Prof. Maria de Fátima apresenta os pedidos de: diárias para os Professores Carlos 

Frederico e Angela Rocha participarem do XVI CNMAC em Uberlândia-MG no período 

de 06 a 09/09/93, afastamento do país da Prof. Perla no período de 04 a 08/08/93 para 

particiapar do 3º Congresso Capricornio em Autofagasta (Chile) e no período de 18 a 

22/08/93 para participar do 4º Colóquio em Equações Diferenciais em Plovdiv 

(Bulgária). 

 Aprovado. 

 

6-  Prof. Milton Flores apresenta o pedido de prorrogação de afastamento do país do 

Prof. Gregório pelo período de 01/09/93 a 30/08/94 para o curso de doutorado em 

Matemática Aplicada nos EUA. 

 Aprovado. 

 

7-  Homologação do Resultado do Concurso de Prof. Titular, Prof. Blatter fala de sua 

preocupação de o candidato não assumir pois trata-se de uma excelente aquisição para o 

Depto. e será muito bom para a equipe de Geometria Diferencial. 

 Prof. Milton Flores diz que está fazendo gestões junto ao candidato, fazendo todo 

esforço para vir para o IM e será ótimo para o Depto. 03? 

 O Diretor propõe que se homologue o Concurso.  

 Homologado por unanimidade. 

 

8- Homologação do Resultado do Concurso para Prof. Assistente (EDP). 

 Homologado por unanimidade. 

 

9-  Homologação do Resultado do Concurso para Professor Assistente (Algorítimos) 

 Homologado por unanimidade. 

 

10- Retorno da vaga para o Depto. 03. 

 Aprovado por unanimidade 
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11- Setorização para a vaga dada a transferência do Prof. Luis Roberto. 

 DE; Adjunto; Educação Matemática. 

 Aprovado. 

 

12-  Prof. Maria de Fátima relata o processo de abandono de emprego da Prof. Marcia. 

 Aprovado o parecer da relatora. 

 

13- Modificação do Curso de Licenciatura (Regime Noturno) 

 Prof. Angela Rocha relata que foi aconselhada a que se fizessem as modificações 

e mande-se anexar ao processo que deu origem ao Curso que encontra-se na Faculdade 

de Educação. 

 Diretor propões que se aprove a modificação. 

 Aprovado por unanimidade. 

 

14- Nota Mínima. 

 Prof. Angela Rocha explica que há preocupação do CCMN com relação à nota 

mínima em matemática - 3 (tres) no curso diurno não teria problema, mas para o curso 

noturno seria preocupante pois contaria muito.  Sabia-se que entrariam alunos muitos 

fracos mas foi uma opção para poder aproveitar alunos que queriam o curso noturno.  A 

intenção do CCMN é sinalizar para os candidatos do vestibular, aos alunos do 2º grau.  

A proposta do CCMN é cortar em 1 (um). 

 Prof. Nelson Borges argumenta que há candidatos que não tem como passar, 

dependendo da área.  Acha que as prova não deveriam ser tão difíceis. 

 Prof. Rubens  também fala sobre o assunto. 

 Prof. Milton fala de sua preocupação com relação ao curso noturno. 

 Prof. Jonathan propões que seja l (um). 

 Prof. Maria de Fátima fala que tem vários alunos com 0,25 e assinalizar à Banca 

que contrabalance nas provas. 

 Prof. Angela Rocha diz que o curso noturno não será problema pois normalmente 

é a 2ª opção, diz ainda que houve uma proposta de aumento de vagas de 40 para 60. 

 Diretor propõe que se aprove a nota 1 (um) e o aumento para 60 (sessenta) vagas 

para o curso noturno. 

 Aprovado. 

 

15- Diretor lê carta que recebeu da Profª Astréa Barreto e diz que convocará nova 

Congregação, onde trará o assunto para ser discutido, já com documentos e propõe que 

se discuta em próxima Congregação. 
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