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Ata da 289ª Reunião da Congregação do Instituto de Matemática da 

Universidade Federal do Rio de Janeiro, realizada, em caráter ordinário, 

em 31 de julho de 1995. 

 

 
Membros Presentes:  
 Luis Paulo Vieira Braga    Diretor 
 Astrea Barreto     Vice-Diretora 
 Luiza Amália de Moraes    Diretora Adjunta de Pós-Graduação 
 Rogério Corrêa Braga    Diretor Adjunto de Administração 
 Guilherme Augusto de La Roque Leal  Subst. Eventual do Chefe Depto. 01 
 Ageu Cavalcanti Pacheco Junior   Subst. Eventual do Chefe Depto. 02 
 Waldecir Bianchini     Chefe Depto. 03 
 Santiago Segundo Ramirez Carvajal   Chefe Depto. 04  
 Rolci de Almeida Cipolatti    Chefe Depto. 05 
 Jörg Blatter      Prof. Titular  
 Luiz Adauto da Justa Medeiros   Prof. Titular 
 José Antonio Salvador    Repr. Professores Adjuntos 
 Selene Alves Maia     Repr. Professores Adjuntos 
 Mônica Moulin Ribeiro    Repr. Professores Assistentes 
  
 
- Iniciada a Sessão às 10:00 horas 
 
O Diretor abre a sessão dizendo que está restabelecendo algumas práticas para as reuniões da 

Congregação do IM, uma é o calendário com as reuniões sempre nas últimas 2ª feiras do mês 

com exceção no mês de dezembro, que será no dia 18;  começam às 10 horas e têm a duração 

de 2 horas com prorrogação de meia hora aprovada pelo plenário.  Para haver reunião 

extraordinária, tanto a direção quanto qualquer membro tem que ter uma lista com pelo menos 

nove membros assinando a convocação, com um tema de urgência.  Alguns dos assuntos 

tratados na Congregação, pelo Regimento, podem ser levados ao Conselho Departamental, 

que está sendo reativado, já tendo sido feita uma reunião para tratar do problema de professor 

substituto e também será convocado uma vez por mês para tratar da execução orçamentária. 

O Diretor Diz ainda que tem uma série de informes como : 

-cota de Professor Substituto, que já foi distribuído aos membros: Departamento 02 - foi 

aprovada a renovação do Gerson Bornstein e 1 cota nova para Compiladores e Linguagem; 

Departamento 03 - renovação de Marcelo Dias Cruz, Thais Diniz Mothe, Cláudio Sazaki, 

Jorge Ricardo, Wanderley M. Horida, Silésia C. Gallo, Eliana Giambiagi, José Carneiro de M. 

Filho e 1 cota nova para Fundamentos da Matemática Elementar; Departamento 04 - 

renovação de José Jorge de Oliveira Bittencourt e 1 cota nova para Atuária; Departamento 05 
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- renovação de Daniel G. G. Sasaki, Raffi V. V. Avakiam, Marcos O. Pinho, Pedro Gamboa 

Romero, Cassio Néri Moreira e Marcos de Mendonça Passini. Lembra que qualquer 

remanejamento deve ter aprovação do Conselho Departamental, não pode haver nenhuma 

cessão de vaga sem que haja aprovação do Conselho Departamental, a Direção não levará 

adiante sem o apoio do Colegiado. 

- O IM tem uma série de eventos para o 2º semestre, Departamento 02 - um deles é o 

Seminário sobre Programação Orientada a Objetos, com 2 professores do INRIA - 

pesquisadores Isabelle Atalli e Deni Carowell; Departamento 05 - minicurso de Doutorado - 

Prof. Otared Kavian, uma jornada de Equações Diferenciais e Análise Numérica com alguns 

professores visitantes da UFRJ e da UFF e a visita do Prof. Cazenave. Pede aos demais 

Departamentos que levem suas programações à Direção para que esta as divulgue em uma 

série de veículos tanto internos quanto externos à UFRJ, no sentido de divulgar as atividades 

do Instituto de Matemática. 

- Nova Comissão de Biblioteca. Relaciona as atribuições da Comissão de Biblioteca e os 

nomes dos novos componentes da Comissão: Eliete Leite (Chefe da Biblioteca), estudante 

Paulo Areas Burlandy e os professores Helvécio Rubens Crippa, Sheila Murgel Veloso, 

Basílio de Bragança Pereira, Carlos Frederico F. Barros e Vasconcellos e Severino Collier 

Coutinho. 

- Comissões Editoriais: são três: Textos de Métodos Matemáticos, Memórias de Matemática e 

Estudos e Comunicações, solicita ao Prof. Luiz Adauto que relembre o escopo de cada uma. 

- O Prof. Luis Adauto explica que a coleção Textos de Métodos Matemáticos é uma coleção 

organizada dentro do Departamento de Métodos Matemáticos. Inicialmente organizada junto 

ao Departamento e foi crescendo o Diretor achou por bem criar uma comissão para a seleção 

de textos. A coleção Memórias de Matemática, criada no Instituto pelo Professor Leopoldo 

Nachbin com a intenção de agilizar informações porque em geral os trabalhos de pesquisa 

demoravam um ano ou mais para publicação, mas esta coleção tem um certo rigor mínimo; o 

trabalho só poderia ser aceito se o autor encaminhasse a um dos componentes da comissão 

uma cópia do periódico onde foi  aceito o trabalho para publicar. Essa coleção não pode ser 

divulgada amplamente. Houve muita polêmica em torno disso, então o Diretor criou outra 

coleção, estudos e comunicações para circular rapidamente. 

- O Diretor após conversar tanto com o Prof. Luiz Adauto quanto com outros professores                    

procurou formar as comissões de acordo com as suas características. 

-  O Prof. Luis Adauto se retira do plenário. 
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- O assunto é debatido pelos Membros do Colegiado. 

-  O Diretor propõe então os nomes dos professores para formarem as comissões: 

- Comissão de Textos de Métodos Matemáticos: 

  Professor Luiz Adauto da Justa Medeiros, Manuel Antolino Milla Miranda (UFF) e Alvercio 

Moreira Gomes (aposentado). 

- Comissão de Memórias de Matemática: 

  Professores Neyde Felisberto Martins Ribeiro e Edmundo Albuquerque de Souza e Silva. 

- Comissão de Estudos e Comunicações: 

  Professores Roberto Luiz Soraggi, Hélio dos Santos Migon e Helvécio Rubens Crippa 

- Aprovado por unanimidade as três comissões. 

- O Prof. Luiz Adauto retorna ao plenário.  

- O Diretor coloca em discussão e votação os processos constantes da Pauta da Ordem do 

Dia. 

- Proc. nº 736/95-IM, juntado ao de nº 889/89-IM - Progressão Horizontal de Professor 

Adjunto III para Adjunto IV, do Prof. Jacques Gheiner que obteve 7.900 pontos da Comissão 

de Avaliação.   

- Parecer favorável do Relator, Prof. Hélio dos Santos Migon, pela homologação. 

- Aprovado por unanimidade. 

- Processo nº 988/95-IM - Afastamento da Sede do Prof. Eduardo San Pedro Siqueira, pelo 

período de 28/8 a 01/9/95, para apresentar trabalho no XVIII Congresso Nacional de 

Matemática Aplicada e Computacional (CNMAC 95) em Curitiba - PR. Solicita passagem 

aérea e 5 (cinco) diárias. 

- Parecer favorável do Relator, Prof. Guilherme Leal quanto à passagem. Após discussão as 

diárias são aprovadas diante de  afirmação do professor Rolci  de que o Congresso não paga 

diárias. 

- Processo nº 1023/95-IM -  Afastamento da Sede do Prof. Gregório Malajovich Munõz, pelo 

período de 28/8 a 01/9/95, para apresentar trabalho no XVIII Congresso Nacional de 

Matemática Aplicada e Computacional (CNMAC 95) em Curitiba - PR. Solicita passagem 

aérea e 5 (cinco) diárias. 

- Parecer favorável do Relator, Prof. Hélio dos Santos Migon. 

- Aprovado por unanimidade. 
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- Processo nº 1021/95-IM -  - Afastamento da Sede do Prof. I-Shih Liu, pelo período de 28/8 a 

01/9/95, para apresentar trabalho no XVIII Congresso Nacional de Matemática Aplicada e 

Computacional (CNMAC 95) em Curitiba - PR. Solicita passagem aérea e 5 (cinco) diárias. 

- Parecer favorável do Relator, Prof. Ageu Pacheco Cavalcanti Junior. 

- Aprovado por unanimidade. 

- Processo nº 1022/95-IM - Afastamento da Sede do Prof. José Antonio Salvador , pelo 

período de 28/8 a 01/9/95, para apresentar trabalho no XVIII Congresso Nacional de 

Matemática Aplicada e Computacional (CNMAC 95) em Curitiba - PR. Solicita passagem 

aérea e 5 (cinco) diárias. 

- Parecer favorável do Relator , Prof. Ageu Pacheco Cavalcanti Junior. 

- Processo nº 044/95-IM - Resultado do Concurso para Professor Assistente do Departamento 

de Ciência da Computação - Setor Programação de Computadores - 01 (uma) vaga.  

Compareceram três candidatos, todos aprovados pela Comissão Julgadora, sendo indicada por 

maioria a candidata Márcia Rosana Cerioli. 

- Parecer favorável do Relator, Prof. Waldecir Bianchini, pela homologação. 

- Aprovado por unanimidade. 

- Processo nº 041/95-IM - Resultado do concurso para Professor Assistente do Departamento 

de Métodos Matemáticos - Setor Educação Matemática, 01 (uma) vaga.  Compareceu apenas a 

candidata Tatiana Marins Roque que foi aprovada e indicada, por unanimidade, pela Comissão 

Julgadora para ocupar a vaga.   

- Parecer favorável do Relator, Prof. José Antonio Salvador, pela homologação. 

- Aprovado por unanimidade. 

- Processo nº  1346/94 - Inscrição ao Concurso para Professor titular do Departamento de 

Métodos Matemáticos - Setor Equações Diferenciais Parciais. Dois Candidatos inscritos, 

Professor Manoel Antolino Milla Miranda - que teve parecer favorável aprovado pelo 

Departamento, e Professor Jaime Rivera - que teve parecer desfavorável aprovado pelo 

Departamento. 

- Parecer do Relator, Professor Jaime Luiz, quanto à inscrição do Professor Milla Miranda - 

favorável à homologação da inscrição. 

- Aprovado por unanimidade. 

- Quanto ao professor Rivera que teve seu pedido de inscrição negado pelo Departamento, e 

entrou com uma petição junto à Direção, o Diretor encaminhou, tanto o processo quanto à 

petição, para o Relator, Professor Jaime Luiz. 
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- O Diretor lê o parecer do Relator, juntado ao processo de inscrição  do candidato. O Relator 

não pôde comparecer à reunião. 

- O Diretor diz que o parecer do Relator não contradiz o parecer do Departamento. 

- O Diretor coloca em votação o seguinte: o parecer do Departamento relatado pelos 

professores Lilian Nasser e I-Shih Liu e aprovado pelo Corpo Deliberativo foi contrário à 

inscrição do Professor Rivera por não completar os dez anos de atividades acadêmicas, 

atividades de nível superior, dentro do escopo que se entende ser atividades acadêmicas; o 

Diretor informa que o Relator coloca o seguinte: se a data de inscrição é a data limite para 

contagem dos dez anos ele não tem os dez, ainda que comprovasse uma eventual publicação 

de um artigo no Congresso Brasileiro de Análise; portanto, condicionado à esse fato, o Relator 

acompanha o Departamento na rejeição da inscrição ao Concurso de Professor Titular do 

Departamento de Métodos Matemáticos. 

- Aprovada a rejeição da inscrição por 9 (nove) votos favoráveis e 02 (duas) abstenções, o 

processo será encaminhado ao Conselho de Coordenação do CCMN. 

- O Diretor informa que nesta semana estará sendo realizado o Concurso para Professor 

Titular do Departamento de Métodos Estatísticos e que solicitou ao Chefe do Departamento de 

Matemática Aplicada que enviasse a documentação do Concurso para Professor Titular que 

estava alocado ao Departamento, pois é desejo da direção não só promover a realização dos 

Concursos para Professor Titular como também buscar mais vagas para o IM, que tem hoje 

apenas 05 (cinco) professores titulares, num total de 120 (cento e vinte) professores. 

- Processo nº 17800/94-13 SG-2 - Prorrogação por mais 12 meses do afastamento do país do 

Professor Marcos Roberto da Silva Borges, pós-doutorado na Escola de Engenharia da 

Universidade de Santa Clara - USA. 

- Aprovado por unanimidade. 

- Homologação dos nomes para Diretor Adjunto do IM. Diretor coloca em votação a indicação 

dos nomes : 

 • Professora Luiza Amália de Moraes para Diretor Adjunto de Pós-Graduação. 

 - Homologado por 9 votos favoráveis e 1 abstenção (Professor Luiz Adauto). 

 • Professor Miguel Jonathan para Diretor Adjunto de Graduação. 

 - Homologado por unanimidade. 

 • Administrador Rogério Corrêa Braga para Diretor Adjunto de Administração. 

 - Homologado por unanimidade. 

- Comissão de Fomento. 
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- O Diretor explica que caberá à Câmara de Fomento olhar tanto quanto o aspecto de mérito 

quanto o orçamentário para utilização da verba orçamentária de passagens, diárias e pró-

labores dos departamentos, de modo que se possa equilibrar a questão de mérito ao  

orçamentário. 

- O assunto é debatido pelos membros. 

- O Diretor propõe que a Comissão de Fomento se manifestará quanto ao mérito e à questão 

orçamentária e será formada pelo Diretor, Diretor Adjunto de Pós-Graduação e um 

representante de cada departamento escolhido em reunião do Colegiado, e será presidida pelo 

Diretor Adjunto de Pós-Graduação. 

- Aprovado por unanimidade. 

 

 

Assuntos Gerais :  

- Implementação do Conselho de Administração. 

- O Diretor explica que a idéia é inclusive complementar a designação de um Diretor de 

Administração, que já é prática em várias unidades da UFRJ, e visam a otimizar e melhorar a 

integrar a administração com as atividades acadêmicas. Diz que já fez uma reunião com os 

funcionários e traz um processo de implantação do Conselho de Administração que não seria 

ainda uma mudança regimental, seria de caráter interno, que futuramente poderia incluir no 

processo da Estatuinte. 

- A proposta aprovada  na reunião dos funcionários é:  

 O Conselho de Administração é constituído: 

 a) Pelo Diretor, seu Presidente 

 b) Pelos Diretores Adjuntos (Administrativo, Graduação e Pós-Graduação) 

 c) Pelos Chefes de Seção 

 d) Por um (1) representante dos funcionários do turno diurno  

 e) Por um (1) representante dos funcionários do turno noturno 

 Ao Conselho de Administração compete : 

          a) Assessorar a Diretoria na gestão dos recursos humanos com informações oportunas  

que permitam aperfeiçoar estas atividades. 

         b) Acompanhar a execução dos programas de trabalho a cargo dos diversos setores,  

promovendo orientação dos chefes de seções com vista a racionalização da 

execução das diversas rotinas tendo em vista a eficiência e eficácia da gestão do IM. 
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          c) Colaborar com a Direção do IM e a Diretoria Administrativa no sentido de traçar 

metas a serem atingidas. Criando condições indispensáveis para assegurar eficácia 

no controle interno exercido pela Direção do IM. 

- O Diretor pede ao Administrador Rogério e a Professora Astrea que se manifestem quanto 

ao assunto. 

- O Administrador Rogério diz que o Conselho de Administração vai contribuir para 

participação efetiva do pessoal administrativo no desenvolvimento do Instituto de Matemática. 

- A Professora Astrea diz que a questão de promoção quanto ao mérito deveria ser incluída, 

assessoria quanto à pontuação para a promoção de mérito. 

- O Diretor diz que já houve uma mudança que já foi resultado desse Conselho ainda não 

implantado que foi o ponto. Os chefes de Seção / departamentos é quem controlam o ponto, 

que antes era de responsabilidade da Seção de Pessoal. A distribuição dos contracheques pelos 

departamentos, e a  mudança de funcionários de uma Seção para outra. 

- A Professora Selene propõe que o Conselho de Administração estimule reciclagem com 

cursos. Diz que se deve discutir na Congregação a representação dos funcionários no 

Colegiado. 

- O Diretor coloca em votação à implantação do Conselho de Administração com as duas 

inclusões das propostas das Professoras Astréa e Selene: tais como avaliação de mérito e 

aprimoramento de recursos humanos. 

- Aprovada por unanimidade. 

- COOPERA 

   O Diretor informa que distribuiu aos Professores Titulares e aos Chefes de Departamento 

um documento que foi gerado por essa Comissão relativo à avaliação da Universidade para 

que o assunto fosse ventilado. A intenção era trazer um representante da comissão para uma 

preleção sobre o que se está fazendo, que ficou prejudicado porque nesta semana está havendo 

um Encontro de Ensino de Engenharia em Friburgo com a participação de diversos 

professores do IM. 

- A Professora Astrea explica que o projeto  tinha de ser entregue ao PAIUB/MEC até o final 

de março. É uma avaliação da Universidade toda e os instrumentos estão sendo analisados 

pela Comissão. Membros da COOPERA têm ido às Congregações de diversas unidades para 

explicar e levantar sugestões, a comissão é aberta a receber as pessoas, já tem representantes 

da ASUFRJ, ADUFRJ, do DCE, mas a idéia é que seja discutido nos Departamentos. É 

preciso que toda a Universidade participe para uma avaliação da Universidade. 
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- O Professor Luiz Adauto acha que a avaliação numérica é muito perigosa pois toda 

Universidade sempre tem alguma coisa boa e outra negativa e é sempre difícil uma 

comparação com outras Universidades. 

- A Professora Astréa explica que o documento já pronto e distribuído é apenas uma idéia de 

como será a avaliação.  O documento precisava ser feito para receber verba do MEC para a 

avaliação e que a Tab. 1 da página 11 é um trabalho do Professor Leopoldo de Meis, que 

mostra  a UFRJ em boa situação comparada com outras Universidades. 

- A Professora Selene diz que a ASUFRJ recebeu um fax que mostra o que o Presidente FHC 

pretende fazer com as Universidade Federais e pede que se discuta na Congregação esse 

problema. 

- O Diretor informa que algumas obras estão continuando e outras foram retomadas, como 

por exemplo as negociações com o CT, para a conclusão da Biblioteca e do 

redimensionamento da Gráfica.  

- O Diretor sugere que o reinicio das aulas no 2º semestre  seja marcado com um evento, 

como por exemplo uma conferência sobre a matemática. 

- É debatido a questão do início dos cursos, se dia 7 ou 14 de agosto. 

- É proposto que a Pós-Graduação e a Licenciatura (regime noturno) comecem as atividades 

no dia 7 e os demais Cursos: Matemática, Informática, Estatística, Atuárias e Licenciatura 

(regime diurno) e os Cursos de Serviço de Engenharia, no dia 14 de agosto. 

- Aprovado por maioria - 7 votos à favor e 2 abstenções. 

- Termino da Sessão às 12 horas e 40 minutos. 

   

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

Congregação. 

 

 

 A presente Ata foi aprovada em reunião da Congregação de 25 de setembro de 1995, 

com as emendas solicitadas pelas professoras Astrea Barreto e Selene Alves Maia, inseridas à 

folha nº 7.// 

 

 

 


