
Ata da 279ª. Reunião da Congregação do Instituto de Matemática da Universidade Federal 
do Rio de Janeiro, realizada ,em caráter extraordinário, em 29 de novembro de 1994. 
 
Membros Presentes: Milton Reynaldo Flores de Freitas Diretor 
    Arnaldo Carlos dos Reis Nogueira Subst.Ev.Dep. 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.Ev.Dep.05 
    Helvécio Rubens Crippa   Dir. Adj. Pós-Grad. 
    Jörg Blatter     Titular 
    Luis Adauto da Justa Medeiros  Titular 
    José Antonio Salvador   Repr. Prof. Adjuntos 
    Selene Alves de Oliveira   Repr. Prof. Adjuntos 
    Mauro Rincon    Repr. Prof. Assist. 
    Paulo Alberto Simões dos Santos Repr.Disc. Graduação 
    David Martins Dorigo   Convidado 
 

Sessão de Expediente 
 

Diretor fala sobre concurso Titular do Departamento 04, Professor Arnaldo se retira, Prof. 
Dorigo é convidado a expor o motivo de entrar com recurso no CCMN, fala então que 
concurso para Prof. Titular é formal, são regidos pela Resolução 06/91 do CONSUNI, e 
este em particular aberto pelo Edital publicado no D.O.U. de 18 de abril de 1994, na área 
de Estatística, tiveram deferidas as inscrições os professores Dani Gamerman, Arnaldo 
Carlos dos Reis Nogueira e David Martins Dorigo, ele entende que Prof. Titular é para 
quem têm uma vida acadêmica solidificada, o que ele  acha não ser o caso do Prof. Dani, 
no caso do Prof. Arnaldo não há convergência na área de conhecimento, se há intercessão 
é em Probabilidade e não em Estatística, fala ainda que levou sua interpretação ao Corpo 
Deliberativo. 
Prof. Luis Adauto fala que o Departamento 03 está com o mesmo problema em relação a 
uma inscrição, que a Secretaria não deveria ter aceito inscrições que estivessem em 
desacordo com a resolução, diz que as decisões de  um colegiado influenciam a longo 
prazo em outros colegiados. 
Prof. Luis Paulo sugere que as questões fossem analisadas fora do Departamento ou do 
IM, e que a Congregação fizesse uma consulta ao CEPG ou ao CONSUNI. 
Prof. Milton fala que do ponto de vista legal, tem que se recorrer dois pontos distintos, 
quanto ao tempo acadêmico no Conselho Universitário e quanto a setorização no Conselho 
de Centro.  
O professor Dorigo se retira. 
 
1 - Homologação Resultado de Concurso 



     Departamento 02 
   - Setor Software Básico - candidato Antonio Carlos Gay Tomé, indicado por 
unanimidade para ocupar a única vaga. 
     Homologado por unanimidade. 
 
     - Setor Engenharia de Software - Candidato Geraldo Bonorino Xexéu, indicado pela 
maioria da banca para ocupar a única vaga. 
     Homologado por unanimidade. 
 Profª. Selene chega. 
 
2 - Prof. Arnaldo lê o parecer do Departamento 01, contrário a criação do IC. 
   - Prof. Jonathan diz que ficou claro 2 ramos NCE favorável que o IC fique no CCMN e a  
COPPE que fique no C.T. 
   - Profª. Maria de Fátima diz que o seu Departamento é favorável a que fique no CCMN, 
criar prédio novo para o IM, e que o IM deve participar do projeto acadêmico. 
 Profª. Angela Rocha chega. 
   - Prof. Luis Paulo diz que o seu Departamento ainda não deliberou. 
   - Prof. Flávio diz que o seu Departamento não se manifesta, que não vê necessidade da 
discussão. E que é contra. 
   - Os representantes dos professores Adjuntos disseram que surgiram 3 propostas:   
° Reestruturação do IM (5 votos favoráveis),  
° Instituto de Computação desvinculado do IM (5 votos favoráveis) e  
° Órgão ligado à Reitoria (2 votos favoráveis). Têm que haver unanimidade na criação do 
Instituto de Computação, a COPPE não quer que fique no CCMN e sim no C.T., não é 
uma questão política e sim acadêmica.  Há uma profunda divergência sobre o assunto  

 
  
 
 
 


