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Ata da 290ª Reunião da Congregação do Instituto de Matemática da 

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

em 28 de agosto de 1995. 

 

 
Membros Presentes:  
 Luis Paulo Vieira Braga    Diretor 
 Astrea Barreto     Vice-Diretora 
 Luiza Amália de Moraes    Diretora Adjunta de Pós-Graduação 
 Miguel Jonathan     Diretor Adjunto de Graduação 
 Rogério Corrêa Braga    Diretor Adjunto de Administração 
 Jorge Alberto Alvares Gomes Barroso  Chefe Depto. 01 
 Adriano Joaquim de Oliveira Cruz   Chefe Depto. 02 
 Waldecir Bianchini     Chefe Depto. 03 
 Santiago Segundo Ramirez Carvajal   Chefe Depto. 04  
 Luis Carlos Guimarães    Chefe Depto. 05 
 Jörg Blatter      Prof. Titular  
 Selene Alves Maia     Repr. Professores Adjuntos  
 Lilian Nasser      Repr. Professores Adjuntos 
 Mônica Moulin Ribeiro    Repr. Professores Assistentes 
 Paulo Alberto Simões dos Santos   Repr. Discente de Graduação 
 Moema Versiani Acselrad    Repr. Discente de Graduação 
 
- Iniciada a Sessão às 10:20 horas 
 
Diretor dá início à Reunião informando ações da Direção que vem sendo tomadas: 

- Obras. Mudança da portaria  para o corredor do Bloco “C”, atendendo à reivindicação dos 

funcionários que trabalham no Setor.  Aonde era a Zeladoria passará a ser um Arquivo Morto, 

atendendo à reivindicação das Seções de Protocolo e de Ensino, para guarda de processos 

antigos.  As telefonistas mudaram para a ante-sala da Direção e na sala desocupada pelas 

telefonistas foi instalada a Seção de Compras, que antes não havia e agora criada para facilitar 

o atendimento aos usuários.  Na ante-sala, será instalada uma máquina copiadora para uso dos 

professores, funcionários e alunos autorizados pelos professores. Pela ante-sala se dará 

também a entrada para a administração e ao  gabinete da Vice-direção, recém-instalado. O 

gabinete da Direção Adjunta de Graduação foi transferido para junto à Seção de Ensino. No 

rabicho do Bloco C foi terminada a parte das divisórias e foram criados 4 gabinetes para 8 

professores. Foi instalada grade de proteção para o Projeto Fundão e recuperada a fachada do 

Bloco C com pintura e recolocada a letra T que estava faltando.  

Obras em andamento: As obras da nova Biblioteca vão recomeçar. Foi feito um acordo com o 

CT  para  levantar o embargo das obras, podendo ser terminadas de acordo com o projeto 
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original; tendo sido retornado ao CT a sala do Bloco I e o depósito ao lado do banheiro. No 

bloco B, as salas de Pós-Graduação e a de graduação continuam com o IM; a Gráfica continua 

onde está, sob a administração do IM e eventualmente podendo atender ao CT nos períodos de 

ociosidade. Está sendo feito um projeto para a nova Gráfica, já havendo um esboço de comum 

acordo com seus funcionários e o arquiteto Zênio. Está em andamento também a Rede de 

Dados, uma licitação para as obras do banheiro masculino e já foi terminada a do banheiro 

feminino. Está sendo feito um projeto para a instalação de rede telefônica com um terminal 

telefônico em cada gabinete de professor, estando ainda em discussão porque depende de um 

acordo com os departamentos que detêm linhas telefônicas, para incorporarem essas linhas à 

mesa telefônica.  

Na parte administrativa, estamos consolidando a instalação do Conselho Administrativo com a 

eleição dos dois representantes dos funcionários nesse conselho; foi terminada também a 

indicação dos Chefes de Seção.  

Em termos de equipamentos e material permanente, gerenciamos a distribuição dos micros 

que tinham sido concedidos pelo projeto FUJB, já instalados nos Departamentos que os 

receberam e também estamos providenciando a instalação de micros na sala dos estudantes de 

Pós-Graduação.  Foram providenciadas a compra de carteiras para as salas de Pós-Graduação, 

que estão bastantes desfalcadas. Está sendo distribuída a minuta da Ata da reunião da 

Congregação anterior. O procedimento de divulgação da Ata das reuniões será feito desta 

forma: a minuta da Ata será distribuída na Seção seguinte para que os membros possam 

analisar e fazer as correções e na outra Seção será submetida à aprovação 

 

Profª.  Astréa - informa que está sendo iniciado um ciclo de palestras para os alunos do curso 

de Licenciatura, começando com o Prof. Elon Lages Lima e para qual foi convidada a Sub-

Reitora de Graduação, para que os alunos da Licenciatura (noturno) se sintam prestigiados. 

 

Diretor - Comunica que o novo Chefe do Departamento de Matemática Aplicada é o Prof. 

Luiz Carlos Guimarães, substituto eventual - o Prof. Flávio Dickstein, coordenador de Pós-

Graduação - o Prof. Rolci Cipolatti e o Chefe do Laboratório - Prof. Mário de Oliveira. 

 

Profª. Selene - informa que a representação dos professores adjuntos e assistentes termina no 

mês de setembro quando haverá eleição para a nova representação. Na reunião dos professores 
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adjuntos foi designada uma comissão composta pelos professores Ernesto Prado Logres, 

Diomara Pinto e Maria Cândida para gerenciá-la. 

 

Representante Discente - informa que no congresso da SBC o IM conseguiu reunir um 

grande número de alunos lotando dois ônibus, tendo sido esta a maior representação 

estudantil. Conseguiu trazer para o IM a diretoria e suplência da Executiva Nacional dos 

Estudantes de Computação. O primeiro colocado no concurso de trabalho de iniciação 

científica da SBC com seu projeto final de curso, Cláudio Miguel, hoje aluno da COPPE, é  

ex-aluno do curso de Informática do IM. 

 

 

Seção de Expediente 

- Proc. nº  1289/95-IM - afastamento do Prof. Paulo Roma Cavalcante, no período de 04 a 19 

de novembro de 1995, para apresentar trabalho no IV SIAM em Colorado - USA. 

Parecer favorável do Relator, Prof. Santiago  

Aprovado por unanimidade 
 

- Proc. nº 1213/95-IM - afastamento do Prof. Gustavo Perla Menzala, no período de 23 de 

agosto a 1º novembro de 19995, para participar de Banca de Concurso de Livre Docência na 

UNICAMP e apresentar trabalho no XVIII em Curitiba-PR. 

Aprovado por unanimidade 
 

- Proc. nº 1171/95-IM - prorrogação do afastamento do Prof. Hermano Frid Neto no período 

de 15 de setembro de 1995 a 1º março de 1996, para terminar o curso de pós-doutorado na 

Northwestern University - USA. 

Parecer favorável do Relator, Prof. Waldecir.  

Aprovado por unanimidade 
 

- Homologação do concurso para Prof. Titular do Departamento de Métodos Estatísticos, 

realizados nos dias 03 e 04 de agosto de 1995, inscreveram-se 3 candidatos com a desistência 

do Prof. David Dorigo, comparecendo os candidatos Arnaldo Carlos dos Reis Nogueira e Dani 

Gamerman, que foram aprovados, tendo sido indicado pela maioria dos membros da Comissão 

julgadora para ocupar a única vaga, o prof. Dani Gamerman. 

Parecer favorável do Relator, Prof. Blatter 
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Aprovado por unanimidade 
 

- Pedido de Professor Visitante para o Departamento de Métodos Estatísticos - retirado pelo 

chefe do Departamento. 
 

- Profª. Astréa se retira do Plenário. 
 

 

- Diretor apresenta recurso da Profª. Astréa Barreto à Congregação relativo a um pedido de 

transferência encaminhando ainda em 94 ao Departamento de Matemática Aplicada e um 

recurso que ela havia feito à Congregação em 94 e que não teria sido encaminhado para 

discussão. O presente recurso veio na forma de requerimento acompanhado de alguns 

documentos e foi encaminhado ao Prof. Adriano para relatar. 

 

- Prof. Adriano pede mais tempo para analisar o processo para que possa dar seu parecer, 

tendo em vista que o recebeu apenas na 6ª feira, não tendo tido tempo suficiente para analisá-

lo. 

- o processo é retirado da pauta de deliberação da presente reunião. 

 

 - Prof. Luiz Carlos se oferece para dar esclarecimentos quanto ao assunto e para responder 

eventuais questões. Suas respostas são resumidas a seguir. Diz que, de acordo com o 

Regimento, cabe ao Departamento encaminhar a contratação e transferência de seus docentes. 

A Congregação delibera com relação à transferência. O Departamento 05 passou por uma 

crise, havia dois grupos antagônicos. Num determinado momento, um grupo procurou o Reitor 

pedindo sua interferência para que fosse resolvido o problema com a transferência desse 

grupo. O Reitor encaminhou o assunto à Unidade. A Congregação, em 29 de setembro de 

1993 expediu uma nota em que se manifestava favoravelmente. O Diretor procurou  então o 

outro grupo que também assinou nota em que não se opunha à transferência. No dia seguinte, 

o grupo formado pelos professores Adilson Gonçalves, Astréa Barreto, Jaques Gheiner, 

Hermano Frid Neto, Maria Isabel Tavares Camacho, Aldrovando , Aírton Von Sohsten de 

Medeiros, Severino Coutinho Collier e Maria José Pacífico divulgou nota dizendo que foram 

mal entendidos em sua ida ao Reitor e não estavam dispostos a abrir mão de suas prerrogativas 

como membros do Departamento (conforme documentos anexos a Ata). Posteriormente, o 

Prof. Collier pediu transferência para o Departamento 01, que foi aprovada. O Prof. Jaques 
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encaminhou consulta de transferência para o Departamento 01, que não foi dada naquele 

momento. Mais tarde, as professoras Maria José e Maria Isabel pediram transferência para o 

Departamento 03 e foram atendidas. O Departamento ganhou para seu quadro a Profª. Elaine. 

O professor Jaques e a professora Astréa consultaram o Departamento para a transferência. O 

professor Jaques foi atendido depois de negociar com o Departamento. A professora Astréa 

não pôde ser atendida porque não houve entendimento em relação à carga horária no 

Departamento e porque a professora se recusa sistematicamente a cumprir carga didática no 

Departamento. 

 Se a Direção quer contar com os serviços da professora deve pela praxe encaminhar 

pedido de dispensa da carga horária ao Departamento.  Se a Direção assim o fizer, se 

compromete a envidar todos os esforços para que seja dada a dispensa. 

 

- Diretor diz que com relação ao protocolo firmado junto ao Reitor é que os professores 

precisavam de tempo para ver qual dos departamentos constituiria um ambiente mais propício 

para que se transferissem, o que não queriam era ficar a disposição da Reitoria.  Assim, o 

professor Collier foi para o Departamento 01, os professores Jacques, Maria José, Maria 

Izabel e Astréa escolheram o Departamento 03, portanto aquele protocolo continua sendo 

válido,  já o Departamento 05 liberou os professores Jacques, Maria José e Maria Isabel.  Em 

relação às vagas que o Reitor concedeu, o departamento optou por liberar os recém 

concursados para fazer doutorado no exterior.  O Departamento tem uma política de preferir 

formar o docente do que contratar docente já formado, o que é válido, mas não pode jogar o 

ônus dessa política numa única pessoa.  O que rege a questão de docentes que estão 

envolvidos em cargo de confiança é sempre uma negociação entre a chefia do órgão que 

requisitou e a chefia do órgão em que o docente está localizado.  Diz que no dia 7 de agosto 

recebeu uma solicitação da professora Astréa de que ela já estava com uma carga didática do 

Departamento de Métodos Matemáticos além de uma carga adminstrativa considerável e que 

não poderia assumir a disciplina de Álgebra Linear II. Nesse mesmo dia havia uma reunião no 

Departamento de Matemática Aplicada, mandou então uma comunicação sugerindo que fosse 

proposto um remanejamento de substitutos porque a Professora Astréa já estava exercendo o 

cargo de Coordenadora do Ciclo Básico, que é cargo de confiança, além de uma série de 

outras comissões. A resposta a esse apelo do Diretor só veio muito tempo depois, após a 

divulgação do nome da professora Astréa como faltosa e vários alunos de Álgebra Linear 
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procuraram o Departamento por causa disto. Quanto à questão da contabilidade da carga 

didática, muito dos pedidos de professores substitutos encaminhados à Congregação pela 

gestão anterior não eram detalhados e os pedidos têm sido aprovados. Foi criado um programa 

de tutoria para o qual o departamento não fez nenhum pedido  mas pode pedir a qualquer 

momento e tem também a próxima COTAV, que o Departamento pode se justificar. Quanto à  

questão dos cargos, embora muitos dos cargos - de Reitor, de Diretor, de Chefe - passe por um 

processo de indicação pela comunidade, há uma nomeação formal e uma responsabilidade 

formal, embora a Congregação possa sinalizar uma aprovação quem responde perante a lei, à 

administração pública, é quem está exercendo o cargo. Nessa linha de hierarquia, não 

importando quem esteja exercendo o cargo, a responsabilidade de prestar contas da Direção é 

do Diretor e no Departamento é do Chefe e a instância superior é a Congregação. 

 

Profª.  Selene - diz que a instituição deve ser preservada, que se paute pelo Regimento e que 

as questões devem ser resolvidas internamente O aspecto humano deve ser levado em conta. 

Os professores adjuntos se reuniram no dia 25 de agosto e aprovaram duas propostas: a 

primeira, aprovada por 13 votos a favor, 2 votos contra e uma abstenção, em que se 

posicionaram contra a transferência da professora Astréa à revelia do Departamento de 

Matemática Aplicada e a segunda, aprovada por 15 votos a favor e uma abstenção, solicitam 

que o processo retorne ao Departamento de Matemática Aplicada para que este informe sob 

que condições objetivas e claras, a transferência da Professora Astréa pode ser efetivada o 

mais rápido possível.  

 

Prof. Waldecir - diz que o Departamento de Métodos Matemáticos, em reunião do dia 25 de 

agosto, aprovou o seguinte: 1º - O Departamento é contrário a que a Congregação do IM 

transfira professores à revelia dos departamentos. 2º - Aceitamos a Professora Astréa, porém, 

queremos que haja um acordo para que o Departamento 05 libere a Professora Astréa 

imediatamente. 

- O assunto é ainda debatido por vários membros do colegiado. 

 

- Diretor encerrando o debate sobre o assunto, encaminha ao Professor Adriano a proposta 

dos professores adjuntos e do Departamento de Métodos Matemáticos. 
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- Diretor consulta a Congregação sobre uma prorrogação de mais meia hora para serem 

levados mais dois assuntos. 

Aprovado. 

 

-  Diretor aborda a mudança de nome do Instituto. Fala que a questão da mudança de nome do 

Instituto foi levada preliminarmente no primeiro semestre porque havia uma proposta da 

Engenharia de criar o curso de Engenharia de Computação, que continua em andamento, e que 

ficou aguardando a ratificação dos Departamentos interessados. 

 

- Prof. Adriano diz que sempre foi objetivo do Departamento dar aula na pós-graduação e por 

causa disso se pensou na criação do Instituto de Computação. Fazer a pós-graduação no IM é 

o desejo de grande parte dos professores. 

 

- Profª. Selene  diz que haveria mais facilidade de uma apreciação externa se fosse feito um 

projeto, uma proposta consistente.  

 

- Representante Paulo expõe o pensamento dos alunos e diz que é extremamente importante 

que o IM tenha a cara da Computação para que os seus alunos de Informática sejam 

conhecidos. 

 

- Vários membros se manifestaram sobre o assunto. 

 

- Diretor  fala  sobre a questão do nome e que a cara que o Instituto deveria ter ao se fazer um 

projeto e sugere que se levante esse tema na reunião dos professores adjuntos. 

 

- Diretor  passa a palavra ao Prof. Luiz Carlos para comentar o Memo enviado ao 

Departamento 05. 

 

-  Prof. Luiz Carlos  lê a resposta ao memo enviado pelo Diretor ao Prof. Rolci e a diversos 

dirigentes. Diz que encaminhou cópia da resposta ao Reitor e diretores de outros órgãos, 

inclusive ao Procurador da Reitoria. Diz que além disso está se queixando porque se sente 

tolhido no direito de defesa quando o Diretor não colocou, mesmo após pedido escrito, o 
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assunto explicitamente na pauta da Congregação e que o Memo do Diretor cita o Código de 

Ética do Servidor Público com uma acusação grave ao Prof. Rolci. 

 

- Profª. Selene  levanta o fato de que, quando o Prof. Jacques e a Profª. Astréa pediram a 

transferência, Prof. Jacques foi atendido e a Profª. Astréa não. Por outro lado a Profª. Astréa 

não deveria ter se negado a dar aula para o Departamento, mas trata-se de uma professora 

excelente, séria, competente e o Departamento de Métodos Matemáticos quer absorvê-la. 

 

- Diretor  encerra a Reunião às 12 h e 45 min. 

 

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

Congregação.  


