
Ata da 265a. Reunião da Congregação do Instituto de Matemática da  
Universidade Federal do Rio de Janeiro, realizada, em caráter ordinário, em 
08 de novembro de 1993. 
 
 Presentes:  Milton Reynaldo Flores de Freitas (Diretor) 
   Charles Guimarães Filho (Chefe Depto 01) 
   Miguel Jonathan (Chefe Depto 02) 
   Maria de Fátima Soares da Silva (Chefe Depto 03) 
   Luis Paulo Vieira Braga (Chefe Depto 04) 
   Rolci de Almeida Cipolatti (Chefe do Depto 05) 
   Jorg Blatter (Prof. Titular) 
   Helvécio Rubens Crippa (Representante dos Profs. Adjuntos) 
   Nelson Antônio Borges Garcia (Representante dos Adjuntos) 
   Alexandre de Mattos Teixeira (Representante Discente de Graduação) 
 
 

Sessão de Expediente 
 
 

Aberta a Sessão às 10h30 min. 
 
Pauta: 
 
1) Currículo do Curso de Informática (Proc. 213/93-111 - proposta do novo currículo para o Curso de 
Informática do IM para vigorar à partir de 1993, tendo por objetivo tornar a estrutura do curso mais 
aberta para as novas áreas que a informática moderna apresenta). 
 
O prof. Nelson lê  o parecer da prof.a. Angela  favorável. 
 
O prof. Blatter fala sobre alteração de um programa de uma disciplina do Depto 01 - Álgebra Linear, 
que foi rejeitado pelo Depto 02. 
 
O prof. Nelson explica sobre o currículo e a disciplina de Álgebra para Informática. 
 
O prof. Milton diz que se pode analisar o Currículo apresentado e depois o Depto 01 apresentar a 
mudança da disciplina de Álgebra em conjunto com o Depto 02. 
Coloca em discussão. 
O prof. Jonathan diz que mudou pouco e fala sobre as disciplinas obrigatórias oferecidas aos 
Departamentos, que algumas mudaram para complementares. 
 
O prof. Milton coloca em votação. 
- Aprovado por unanimidade. 
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2) Proposta de trimestralização do Mestrado em Estatística. 
 
O prof. Rolci como Relator, fala sobre o assunto e diz que é parecido ao curso de Mestrado em 
Matemática Aplicada. 
 
O prof. Charles fala sobre as ementas de disciplina. 
 
O prof. Rubinho diz que na SR-2 nenhuma das disciplinas do curso de Mestrado em Matemática fica 
sem ementa e diz que já conversou com alguns professores sobre o curso e diz que é fácil fazer esse 
registro. 
 
O prof. Jonathan diz que nota o número de créditos é baixo. 
 
O prof. Luiz Paulo diz que os alunos estão fazendo os cursos em tempo integral e os cursos são muito 
pesados, pois além dos cursos tem seminários e ciclo de conferências. 
 
O prof. Blatter diz que a Estrutura do curso é extremamente perigosa pois tem apenas um curso de 
probabilidade. Diz que devia ter disciplinas de integração. 
 
O prof. Luiz Paulo explica se as dificuldades que o Departamento enfrenta é que há poucos 
probabilistas  no país e o Departamento vem fazendo esforço no sentido de atrair pessoas para essa 
área. 
 
O prof. Blater diz que é uma área que não pode ser disprezada existe gente no IM que pode ajudar 
nessa área. 
 
O prof. Milton diz que acha que o prof. Blatter está com razão  do ponto de vista acadêmico e o Depto 
04 deveria ver a longo prazo como evitar o desaparecimento da disciplina. 
 
O prof. Luiz Paulo diz que o Departamento está estimulando a prof.a. Tereza a fazer o doutorado, mas 
está enfrentando dificuldades com relação a falta de professores no Departamento. 
 
O prof. Milton coloca em votação. 
- Aprovado por unanimidade. 
 
3) Homologação do resultado do concurso  para Prof. Titular do Departamento 04. 
 
O prof. Luiz Paulo lê o resultado do concurso para o setor de Estatística, onde o primeiro colocado foi 
o prof. Hélio Migon. 
- Aprovado por unanimidade. 
 
4) Programa  para Prof. Assistente do Departamento 02. 
 
O prof. Blatter fala sobre o programa com o relator. 
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O prof. Jonathan explica que a experiência do Depto 02 é dificultado por professores que não querem 
dar Cálculo Numérico. 
 
O prof. Blatter fala sobre sua experiência  na PUC/SP, sobre o curso de Cálculo Numérico onde fez a 
reformulação do Programa de Análise Numérica. Faz outras considerações sobre o Programa. Sugere 
alterações e Bibliografia. 
 
O prof. Luiz Paulo diz que o Departamento também tem dificuldade com algumas disciplinas e é 
preciso estimular e dar certas facilidades para os professores ministrarem determinadas disciplinas. 
 
O prof. Milton coloca em votação o Programa das alterações sugeridas pelo Relator. 
Aprovado por unanimidade. 
 
5) Progressão Horizontal Depto. 01. 
 
O prof. Luiz Paulo relata o Relatório da Comissão de Avaliação da Progressão Horizontal do Prof. 
Adjunto III para Adjunto IV do prof. Guilherme de Loa Roque Leal. 
Aprovado por unanimidade. 
 
6) Banca para Progressão Horizontal do Depto. 02. 
 
Proposta: Antônio de Almeida Pinho (Presidente), Nelson Borges, Antônio Alberto F. de Oliveira 
(COPPE) e Susana Scheimberj (Suplentes). 
- Aprovado por unanimidade. 
 
7) Contratação de Professores Visitantes. 
 
O prof. Rubinho relata pedido de contratação como Prof. Visitante do prof. Allan Waitt (Depto. 02). 
- Aprovado. 
Observam que o pedido deve ser feito de acordo com a categoria dada pelo CNPq. 
- Aprovado por unanimidade. 
 

Assuntos Gerais: 
 
 
O prof. Charles apresenta afastamento do país do prof. Guilherme Leal para pós-doutorado no exterior. 
- Aprovado por unanimidade. 
 
A prof. Fátima apresenta duas inscrições  para o concurso de Prof. Adjunto do Depto. 03, Geometria 
Diferencial, Paulo Henrique Cabido Gusmão e Rafael Osvaldo Ruggiero Rodriguez. 
- Aprovado por unanimidade. 
 
O prof. Rolci fala sobre o problema do Depto. 05. 
 
O assunto é debatido e pede-se ao Depto. que faça uma reunião para aprovar a Banca e as inscrições do 
concurso de titular. 
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Encerrada a reunião. 
 
Para constar foi lavrada a presente Ata por Cilly Gabielsen  (Secretária da Congregação). 
 
 
 

 


