
Ata da 275º. Congregação do Instituto de Matemática da Universidade Federal do Rio 

de Janeiro, realizada em 26 de setembro de 1994. 

 

Membros 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 Depto. 05 

    Jörg Blatter     Titular 

    Selene Alves de Oliveira   Repr.Prof. Adjuntos 

    José Antonio Salvador   Repr.Prof. Adjuntos 

    Mauro Antonio Rincon   Repr.Prof. Assistentes 

    Paulo Alberto Simões dos Santos Repr.Disc. Graduação 

 

Sessão de Expediente 

 

1. Diretor lê carta do Diretório Acadêmico sobre a eleição da nova diretoria do 

Centro Acadêmico. 

 

2. Diretor fala sobre a questão da Proposta Orçamentária e marca uma reunião 

com os Chefes dos Departamentos para tratar do assunto. 

 

3. Diretor fala sobre as dificuldades que está enfrentando com a nova Direção do 

CT com relação ao espaço ocupado pelo IM na ligação ABC. 

 

Ordem do Dia 

 

4. Diretor fala sobre o processo  de concessão de título de Doutor Honoris Causa 

ao Prof. Alvercio Moreira Alves. 

 Prof. José Salvador relata o processo. Inicialmente lê o encaminhamento do 

Prof..Luis Adauto, que expõe de maneira retroativa as atividades do Prof. Alvercio no 

IM, onde, apesar de aposentado, dá ainda sua preciosa colaboração.  O processo teve 

origem em pedido do Prof. Alvercio de promoção ao cargo de Professor Titular que, 

embora com o reconhecimento de suas qualidades acadêmicas, o Conselho 

Universitário foi indeferido por falta de amparo legal, e encaminhou para que fosse 

solicitado o título de Doutor Honoris Causa.  Prof. Alvercio solicitou então a 

concessão do título. 

 Relator lê o parecer onde relata cronologicamente suas atividades desde sua 

volta após a cassação, quando ele voltou ao IM, pediu para Prof. Titular, depois  de 



Livre Docente.  Não houve concurso de Professor Titular e nem de Livre Docente.  O 

CEPG sugeriu então a concessão de Notório Saber.  O Notório Saber não é título 

honorífico é dado a quem quer fazer concurso.  O CEPG sugeriu que fosse dado o 

título de Honoris Causa.  O título de Honoris Causa é de competência indiscutível e 

hoje o título é dado por 2/3 dos Membros.  Fala sobre suas convicções políticas e que 

por causa disso sofreu perseguições e trata-se dessa forma  de se resgatar erros 

passados. 

 Prof. Blatter indaga se não há outro meio de se fazer esse reconhecimento, de 

forma que ele tenha algum ganho financeiro. 

 Profª. Selene sugere que no encaminhamento se sugira uma mudança na 

concessão do título de Professor Emérito. 

 Prof. Luis Paulo fala sobre a questão dos títulos que são 3. 

 Diretor explica que houve uma proposta no Conselho Universitário e pode 

acontecer que o Consuni (vete) outros títulos. 

 Profª. Selene sugere que, embora a competência do professor seja reconhecida, 

haja um prévio entendimento com o Reitor. 

 Prof. Blatter diz que a Congregação é muito criteriosa na concessão de títulos 

acadêmicos. 

 Diretor solicita ao Relator que acrescente no parecer a sugestão de que seja 

dado os mesmos direitos de Professor Emérito. 

 - Aprovado por unanimidade. 

 

5. Resultado do Concurso para Professor Adjunto do Departamento de Métodos 

Estatísticos. Setor Estatística. 

 Candidato Basílio de Bragança Pereira foi aprovado por todos os Membros da 

Banca. 

 Prof. Blatter aborda a questão de Professor aposentado que faz concurso para 

voltar à Universidade, não concordando com esse fato. 

 Profª. Selene também fala sobre esse fato e também não concordando, cita 

alguns nomes como Pingueli, Candoti.  Diz que por uma questão de princípios é 

contra a volta de professores aposentados, que acabam tirando a vaga e impedindo a 

renovação dos quadros. Diz que o Reitor convocou os Decanos para falar sobre as 

dificuldades encontradas com o número de vagas que o Reitor anterior deu. 

 Prof. Luis Paulo declara que em relação ao concurso para prof. Adjunto do 

Departamento de Métodos Estatísticos que : 

1 - A legalidade foi respeitada ao longo de todo o concurso. 

2 - Não houve inscritos além do prof. Basílio apesar da divulgação feita e do 

concurso estar sendo aberto pela segunda vez. 



3 - A banca e o candidato são de alto nível e a contribuição do prof. Basílio ao 

Departamento e ao Instituto será significativa pois se trata de um pesquisador de 

renome e de atividade intensa. 

 Diretor explica que a inscrição foi aceita porque era formalmente legal, nada 

havia que pudesse impedir essa candidatura e foi feita uma sugestão que se mandasse 

uma carta ao CONSUNI sobre a questão. 

 Profª. Selene diz que não fazia parte da Congregação.  Diz que tem direito de 

discordar.  Deve e tem direito de se manifestar, tem de ser coerente.  O assunto 

precisa ser debatido para a Estatuinte. 

 Prof. Blatter diz que a Congregação tinha o direito e até o dever de negar a 

inscrição. 

 Profª. Maria de Fátima fala sobre quando foi dada a inscrição foi levantada essa 

questão de ética. 

 Diretor coloca em aprovação a homologação do Concurso. 

 - Aprovado com 2 abstenções (Prof. Blatter e Repr. Discente) 

 

6. COTAV VI 

 O assunto é debatido.  Falam sobre o assunto os professores Charles, Miguel 

Jonathan, Luis Paulo, Selene, Blatter, Maria de Fátima e Rolci. 

 Departamento de Matemática Pura não pedirá vaga. 

 Representante Discente fala que tem professor que não se interessa em dar aula 

à alunos da graduação.  Diz que os professores que assim procedem deixam de dar 

sua contribuição e mesmo incentivar alunos de graduação a fazer mestrado. 

 Departamento de Ciência da Computação pede 4 (quatro) vagas de Adjunto.  

Teve dadas pelo Reitor 3 (três) vagas da reserva técnica. 

 O Relator, Prof. Blatter indaga se essas vagas serão somadas às da COTAV. 

 Prof. Jonathan explica que o novo Reitor pode talvez nem dar as vagas ou 

mesmo ser dado prioridade à COTAV. 

 Prof. Charles indaga sobre as reais necessidades do Departamento. 

 Prof. Luis Paulo diz que não fez nenhuma crítica contra os chefes mas sim 

sobre a maneira como o Reitor anterior deu as vagas. 

 Profª. Selene diz que primeiro serão dadas as vagas da reserva técnica e depois 

da COTAV.  Diz que a preocupação do Reitor é que a COTAV VI nem aconteça.  

Diz que entende a posição do chefe pois também já foi chefe de Departamento. 

 Prof. Blatter relata no sentido de que seja feito o pedido das 4 (quatro) vagas 

mas  que  não se some a esse pedido as 3 (três) da reserva técnica, ou seja, no total de 

sete. 

 Profª. Maria de Fátima fala sobre os motivos do pedido em que está 

fundamentado. 

 



 Prof. Luis Paulo fala sobre o curso de Informática que é um curso muito grande 

e com novas áreas e tecnologia. 

 Prof. Blatter fala sobre a questão de, por exemplo, a área de Análise Numérica 

estar com uma vaga no Departamento 05. 

 Prof. Rolci explica que o Departamento 05 quer ampliar a cooperação com o 

Departamento 02. 

 Diretor coloca em votação o parecer do Relator: “Favorável ao pedido de 4 

(quatro), subtraindo-se as 3 (três) da reserva técnica se forem dadas”. 

 - Aprovado o parecer, por unanimidade. 

 

 Departamento de Métodos Estatísticos pede 2 (duas) vagas de Assistentes. 

 Parecer favorável do Relator (Prof. José Salvador). 

 - Aprovado por unanimidade. 

 Diretor explica que há um movimento no CCMN de que não se peça vagas. 

 

7. Assuntos Gerais 

    

 Profª. Selene informa que o Prof. Horácio vai receber o título de “Professor 

Emérito” pela Universidade. 

 Profª. Maria de Fátima diz que um assunto ainda não  abordado é a carga 

horária de professor substituto.  Diz que está encaminhando ao CEG uma consulta 

sobre o que se entende por obrigações do professor substituto. 

 Diretor pede um crédito de confiança para se resolver de forma harmoniosa os 

problemas e que estão sendo bem encaminhados. 

 Prof. Luis Paulo fala sobre uma convocação para se discutir a criação do 

Instituto da Computação. 

 Prof. Jonathan explica que o CT pensa em instituir, criar o Departamento de 

Engenharia da Computação. 

 Diretor solicita alteração da carga horária de 20 para 40 horas de 3 (três) 

professores do Departamento 03, João Carlos Moreira,  Milton Milcíades e Joaquim 

Firmino Junior, alunos de Mestrado no IM. 

 - Aprovado por unanimidade. 

 Prof. Jonathan pede também que seja homologado o pedido anterior de 

alteração de 20 para 40 horas dos Professores Márcia, Angela Leal e Antonio 

Apolinário. 

 

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

Congregação. 

  

  


