
Ata da 263a Reunião da Congregação do Instituto de Matemática da Universidade 

Federal do Rio de Janeiro, realizada em caráter ordinário, em  29  de  setembro  de 

1993. 

 

 
Membros presentes: Milton Reynaldo Flores de Freitas (Diretor) 

   Angela Rocha dos Santos (Diretora Adjunta de Graduação do IM) 

   Lucia Regina Rego Medeiros (Chefe Depto 01 (Substituto) 

   Miguel Jonathan (Chefe do Depto 02) 

   Maria de Fátima Soares da Silva (Chefe do Depto 03) 

   Paulo Carneiro Bravo (Chefe do Depto 04 - Substituto) 

   Rolci de Almeida Cipolatti (Chefe do Depto 05) 

   Nelson Antônio Borges Garcia (Representante  Adjunto) 

   Marisa Beatriz Nogueira Bezerra (Representante dos Assistentes) 

   Gladstone M. Arantes Júnior (Representante de Graduação) 

 

 

 

Sessão de Expediente 

 

 

Aberta a Sessão às 12:30 horas. 

 

O Diretor passa a palavra ao profo Rolci para ler nota aos professores do IM, redigida pela comissão 

designada (com exceção do profo Luis Paulo), exortando a todos a colaborarem para o problema dos 

professores que pediram transferência do Depto 05 ser resolvido o mais rápido possível. 

 

A profa Fátima afirma que resolve que além da transferência foram dadas outras alternativas de solução 

e que haja melindres se essa for a única solução. 

 

O Diretor disse que ligou para o Reitor, que reiterou os termos. 

 

A profa Marisa pergunta se não se pode solicitar aos professores interessados ou um representante que 

compareça à Congregação para confirmar o pedido. 

 

O profo Jonathan pergunta se eles não poderiam dar o ciente na carta do Reitor. 

 

O Diretor esclarece que para qualquer pedido de transferência  é necessário que o mesmo seja feito 

formalmente. Diz que o Depto 01 deu um exemplo de vontade de pacificar os ânimos. O prof.o 

Charles, chefe do Depto 01, convidou a profa Lucia Regina para Substituto eventual e o profo 

Guilherme para coordenar a Pós-Graduação, o que foi aceito. O prof. Guilherme está em negociação 

para a absorção pelo Depto 01 do prof. Adilson, o que parece ter boa aceitação no Departamento. 

 

Os professores presentes manifestaram-se favoravelmente à aceitação da nota. 

- Aprovado. 
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O Diretor informa que tem outro ponto ligado ao assunto, este mais delicado. Diz que no dia 19 de 

julho  de tarde recebeu em carta da profa Astréa um nome dos nove professores sobre a eleição do 

Chefe do Depto 05, contestando sua legalidade. Diz que no dia seguinte na Congregação em a carta 

pedindo para que a mesma fosse  discutida na próxima Congregação. No entanto no dia 21 a professora 

entrou na Reitoria com uma representação contra a legalidade da eleição do Chefe do Depto 05. Essa 

carta foi protocolada e foi encaminhada ao Consuni, tendo o prof. Bloise como Relator que deu um 

prazo exíguo ao Diretor  para se manifestar sobre o assunto. O profo Wilton pediu então, um prazo até 

o fim do mês para responder às indicações do Relator. 

 

O profo Milton lê a carta da profa  Astréa. 

 

O profo Jonathan declara que apoia o documento. 

 

A profa Fátima indaga se existe a Ata do Depto  05  tratando da representatividade discente no Corpo 

Deliberativo. 

 

O profo Milton explica que no tempo da ditadura foi feita uma luta dos estudantes para que tivessem 

representatividade. 

 

O Alexandre: diz que foram procurados para  Chefe do Depto 05 para que fosse feito eleição  para 

representante e presta esclarecimento sobre a legislação existente. 

 

- Aprovado com uma obstrução o pedido de ampliação do prazo para a resposta. 

 

E para constar foi lavrada a presente Ata por Cilly Gabrielsen, na qualidade de Secretária da 

Congregação. 

 

    


