
Ata da 278ª Reunião da Congregação do Instituto de Matemática da Universidade Federal 

do Rio de Janeiro, realizada ,em caráter extraordinário, em 21 de novembro de 1994. 

 

Membros Presentes: 

   Milton Reynaldo Flores de Freitas Diretor 

   Angela Rocha dos Santos   Dir. Adjunto de Graduação 

   Helvécio Rubens Crippa   Dir. Adjunto Pós-Graduação  

   Arnaldo Carlos dos Reis Nogueira Subst.Chefe Depto. 01 

   Miguel Jonathan    Chefe Depto. 02 

   Maria de Fátima Soares da Silva Chefe Depto. 03 

   Luis Paulo Vieira Braga   Chefe Depto. 04 

   Flávio Dickstein     Subst.Chefe Depto.05 

   I-Shih Liu     Titular 

   Selene Alves Maia     Repr.Prof. Adjuntos  

   José Antonio Salvador   Repr.Prof. Adjuntos 

   Paulo Alberto Simões dos Santos Repr.Disc. Graduação 

   Marco Antonio França Faria   Decano CCMN - convidado 

 

1 - Aprovado por unanimidade 01 (uma) cota para professor substituto para o 

Departamento 01, por causa da carga horária de 20 h no curso noturno, caso o chefe inclua 

no processo os formulários 95/1º e 95/2º. 

 

2 - Aprovado por unanimidade 04 (quatro) cotas para professor substituto para o 

Departamento 02, sendo 02 (duas) vagas para o curso noturno, 01 (uma) para a área de 

Compiladores e Linguagem e 01 (uma) para Teoria de Computação e Algorítimos, apesar 

do Departamento ter solicitado 05 (cinco) professores substitutos  (colocou 01 para a área 

de Métodos Numéricos e Otimização)  que a relatora sugeriu cortar. 

 

3 - Aprovado por unanimidade o parecer do relator Prof. Luis Paulo que relatou o pedido 

de 11 (onze) cotas de professor substituto para o Departamento 03, sendo 05 (cinco) para o 

curso noturno. 

 

4 - Aprovado por unanimidade o parecer do relator Prof. Miguel Jonathan que relatou o 

pedido de 03 (três) cotas de professor substituto para o Departamento 04, sendo 01 para o 

curso noturno. 

 

5 - Departamento 05 solicitou 07 (sete) cotas para professor substituto, sem incluir as 

disciplinas do curso noturno e pedindo vagas em 40 horas.  A Relatora acrescentou mais 

01 vaga para o noturno.  A Relatora disse que nas “regras” não pode ser 40 horas sugeriu 

passar tudo para 20 horas.  Professor Flávio fez a defesa das 40 horas.  A Professora 

Selene disse que falou 1 hora no CEG em 92 defendendo 40 horas desde que haja interesse 



do Departamento.  Sugeriu se fazer um documento no IM contra decisão do CEG de que 

substituto é só para substituir.   

Professor Jonathan disse que se deveria ter bolsa de apoio ao ensino, administrativamente 

é mais ágil.  Disse que estranhou o pedido de Departamento 05.   

 - Aprovado por unanimidade parecer da relatora, Prof. Angela, incluindo que os 

pedidos são de 20 horas.  Foi deixado para após a seleção dos substitutos discutir-se 

quando aplicar e a quem aplicar o regime de 40 horas. 

 

6 - Mudança de regime de trabalho de 20 para 40 horas do Professor Couceiro - 

Departamento 02. Relator Prof. Selene. 

 - Aprovado o parecer da relatora, com uma abstenção. 

 

7 - Convidado Decano do CCMN, Prof. Marco Antonio França Faria, agradeceu o pedido 

de participar da Congregação. Disse que os alunos da Informática “invadiram” o Conselho 

Universitário e que foram bem aceitos os argumentos.  Falou sobre o documento do 

Pinguelli.  Disse que defendeu no CONSUNI a criação do Instituto de Computação no 

CCMN.  Falou da reunião do dia 23 de novembro no Centro onde entre outras coisas se 

dicutiria a criação do Instituto de Computação. 

 Prof. Arnaldo disse que chamou a sua atenção a participação do Prof. Marcos 

Borges na comissão (...) e não tem ninguém do IM que seja contrário.  Disse que não 

recebeu os documentos na 6ª feira.  Fez vários comentários a respeito dos dois textos que 

recebeu.  Fez a seguinte pergunta: “Quais os benefícios ou prejuízos que a Matemática e o 

IM terão com a criação deste Instituto?” 

 Prof. Jonathan falou sobre o projeto PARG de 08 ... do 02.  Disse que a computação 

não será exclusiva do Instituto de Computação, que é contra a criação do Instituto de 

Computação separada da graduação em Informática. 

 Prof. Luis Paulo disse que a Direção recebeu documento em fevereiro e se o IM está 

sendo pego de surpresa é culpa da Direção.  Disse que nos documentos tem pouca coisa do 

aspecto acadêmico, tem muita parte material.  Disse que na comissão não tem professores 

mais especializados, citou professores que gostaria de ver na comissão. 

 Prof. Marcos disse que a comissão foi formada por 2 membros do CEG e dois do 

CEPG. 

 Luis Paulo disse que a comissão deveria ter sido formada inicialmente por 

especialistas. 

 Paulo Alberto disse que receia que o Instituto de Computação seja criado nas férias 

como tanta coisa já aconteceu (bandejão, etc).  Disse que (respondendo ao Arnaldo) 

poderia existir uma itegração entre o IM e o IC.  Criticou a departamentalização na UFRJ.  

O importante no projeto de criação do IC é o benefício que trará para a UFRJ.  Disse que 

se nós deixarmos as pessoas ficarem só falando, não vai sair nada útil. 

 



8 - Aprovação das inscrições para o Concurso para Prof. Titular do Departamento 02 - 

Ciência da Computação.   

 

   

 

 

 

  

 
 

 

 


