
Ata da 274º Reunião da Congregação do Instituto de Matemática da Universidade Federal do 

Rio de Janeiro, realizada em 19 de setembro de 1994. 

 

Membros Presentes:  - Milton Reynaldo Flores de Freitas Diretor 

    - Angela Rocha dos Santos  Dir. Adjunta Graduação 

    - Helvécio Rubens Crippa  Dir.Adj. Pós-Graduação 

    - 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 Depto. 05 

    - Luis Adauto da Justa Medeiros Titular 

    - Jörg Blatter    Titular 

    - Selene Alves Maia   Repr. Prof. Adjuntos 

 

Ordem do Dia 

 

1.  Revalidação de Diplomas 

     - Pedro Gamboa Romero, diploma de bacharel em Matemática Pura, pela Universidade 

Nacional Mayor de San Marcos, Peru. Parecer da Comissão de Avaliação pela equivalência 

ao Curso de Matemática da UFRJ 

      - Andrés Lazaro Barraza de La Cruz, diploma de bacharel em Matemática  Pura, pela 

Universidade Nacional Mayor de San Marcos, Peru. Parecer da Comissão de Avaliação pela 

equivalência ao Curso de Matemática da UFRJ 

     - Aprovado os pareceres da Comissão. 

 

2.  Programas de Concurso para prof. Assistente do Departamento de Matemática Aplicada. 

     - Setor Equações  a Derivadas Parciais. 

      - Aprovado por unanimidade. 

     - Setor  Análise Numérica 

      - Aprovado por unanimidade. 

 

3. Prof. Rolci informa que o Prof. Nelson Maculan (Reitor), deu 4 vagas para professor 

Assistente para o Departamento 

    Profª. Selene diz que o Prof. Nelson Maculan, no final do mandato deu 300 vagas da 

reserva técnica o que hoje está comprometendo a COTAV VI. 

    Prof. Jonathan informa que o Prof. Nelson Maculan também deu vagas para o 

Departamento de Ciência da Computação dentro da reserva técnica, oferecida pelo próprio 

Reitor e que houve discussão ampla no Departamento, alguns favoráveis e outros contra a 

forma como estava sendo dada, embora de forma legal.  O Reitor autorizou 1 vaga de Titular 

e 2 de Adjunto, cujo pedido não foi ainda encaminhado formalmente. 



  Prof. Rolci  explica que as 4 vagas foram dadas em função das transferências do 

Departamento. 

 Profª. Maria de Fátima solicita ao Departamento de Matemática Aplicada analizar 

urgente o pedido de transferência da Profª. Astréa, visto que já ganharam 4 vagas da reserva 

técnica do ex-Reitor, por conta desta e das outras transferências.  Disse que o Departamento 

já transferiu 4 docentes, mas recebeu a Profª. Elaine.  

 Profª. Maria de Fátima solicita ao Departameno de Matemática Aplicada que 

providencie ou não a homologação das 2 inscrições e da banca do concurso de Prof. Titular.  

Disse que isto é possível porque o Departamento já está num clima de normalidade e que o 

Sr. Diretor, a pedido da Congregação, há vários meses vem pedindo ao Departamento para 

examinar tais questões. 

 Prof. Luis Paulo exprime seu protesto pela forma que o ex-Reitor Nelson Maculan 

Filho distribuiu grande número de vagas através da reserva técnica, exarcebando o seu 

direito ao uso deste recurso. 

 Profª Maria de Fátima solicita ao Prof. Rolci, que o Departamento 05 permita a 

transferência da Profª. Astréa Barreto, que tinha sido solicitada desde o ano passado. 

 Prof. Luis Paulo questiona a aprovação dos Programas de Concurso do Departamento 

de Matemática Aplicada uma vez que este Departamento não definiu ainda o futuro de sua 

vaga de Professor Titular assim como pedidos de transferência do Departamento 05 para 

outros Departamentos. 

 Diretor propõe que se marque uma reunião para discutir o concurso e a transferência. 

 Profª Selene fala que se sente constrangida com uma reunião para forçar o 

departamento a se pronunciar quanto ao assunto, que não se deve forçar mas dar uma 

oportunidade. 

 Prof. Jonathan diz que a questão da transferência da Profª Astréa é uma coisa e a vaga 

do concurso é outra, já foi concedida e não será tirada. 

 Diretor diz que a Profª Selene tem razão, também que o Prof. Luis Paulo e Profª 

Fátima, mas os assuntos são distintos e o concurso de Titular do Departamento 05 está “sub-

júdice” 

 Diretor convoca reunião para o dia 26 de setembro. 

 Diretor coloca em votação os programas para os concursos de Professor Assistente do 

Departamento de Matemática Aplicada, Setores de Equações a Derivadas Parciais e de 

Análise Numérica. 

 - Aprovados com uma abstenção. 

4.  Homologação de concurso para prof. Adjunto do Departamento de Ciência da 

Computação. 

     Setor Sistemas de Informação Multimídia - 1 vaga. Candidata aprovada e indicada por 

unanimidade pela Banca Examinadora - Maria Luiza Machado Campos. 

      - Homologado. 

 



5.  Criação de Disciplina. 

    Tópicos em Computação Gráfica - MAB 604, 60 horas, 4,0 créditos a partir de 94/2. 

    - Aprovado. 

    Computação Gráfica I, alteração de pré-requisito MAB 122. 

    - Aprovado. 

 Profª. Angela faz apelo aos departamentos, principalmente ao da Ciência da 

Computação e Métodos Estatísticos, para que revejam os pré-requisitos.  Diz que tem havido 

pedidos de concomitância por muitos alunos, e que são sempre dados pelos professores. 

 

6.  Assuntos Gerais. 

      Profª. Angela fala sobre o currículo da Licenciatura que o CEG deixará apenas o 

currículo da Licenciatura Noturna.  Fala sobre a parte específica e a formação pedagógica 

(da Faculdade de Educação), e a volta da Geometria Analítica no curso básico. 

       Prof. Luis Adauto diz que é um absurdo tirar Geometria Analítica do curso básico, 

lembra que foi voto vencido em uma Congragação, e tece outras considerações. 

      Prof. Blatter lembra que houve discussão sobre as licenciaturas. 

      Profª. Angela explica que o produto final é o mesmo, mas a maneira de se chegar lá é 

que é diferente. 

      Diretor lê uma resolução da Reitoria sobre diplomas obtidos no exterior.  

 Profª. Maria de Fátima reclamou da ausência de reuniões ordinárias da Congragação.  

Disse que em agosto houve uma extraordinária e que esta reunião também é extraordinária. 

 

 A presente Ata foi lavrada por Cilly Gabrielsen, na qualidade de Secretária da 

Congregação. 
  
  

 

 

 


