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Ata da 292ª Reunião da Congregação do Instituto de Matemática da 

Universidade Federal do Rio de Janeiro, em 30 de outubro de 1995. 

 
 Sob a direção do Prof. Luis Paulo Vieira Braga,  realizou-se a 292ª Reunião da 
Congregação do Instituto de Matemática, com os seguintes membros presentes: Luis Paulo 
Vieira Braga (Diretor), Astrea Barreto (Vice-Diretora), Rogério Corrêa Braga (Diretor 
Adjunto de Administração), Jorge Alberto Alvares Gomes Barroso (Chefe Departamento 01), 
Adriano Joaquim de Oliveira Cruz (Chefe Departamento 02), Waldecir Bianchini (Chefe 
Departamento 03), Santiago Segundo Ramirez Carvajal (Chefe Departamento 04), Flávio 
Dickstein (Substituto Eventual do Chefe do Depto 05), Jörg Blatter, Luiz Adauto da Justa 
Medeiros e Hélio dos Santos Migon (Professores Titulares), Ivan da Costa Marques 
(Representante dos Professores Adjuntos), Mônica Moulin Ribeiro e Marisa Beatriz 
Bezerra Leal ( Representantes dos Professores Assistentes)  e Cássio Néri Moreira (Representante 
dos alunos de Pós-Graduação) O Diretor abre a sessão às 10:00 horas, dando as boas vindas ao 
representante dos alunos de Pós-Graduação e para para os informes. A Profª. Astréa apresenta 
os convidados, Prof. Sepúlveda da Faculdade de Letras, a Profª. Vitória da Faculdade de 
Direito e o Prof. Fortunato, representante da SINTUFRJ, todos membros da Comissão 
Permanente de Avaliação da UFRJ, que estão percorrendo as diversas Unidades para exporem 
o Projeto de Avaliação da UFRJ, ora em curso. A Profª. Vitória fala sobre a organização da 
UFRJ e sobre o PAIUB/MEC e seus objetivos, além de discorrer sobre as várias etapas da 
avaliação dentro da UFRJ. O Prof. Sepúlveda fala sobre o dinamismo da Universidade e a 
necessidade de uma contínua avaliação. Após a participação do professor Luiz Adauto e do 
professor Fávio sobre o assunto a Profª. Astréa fala sobre a importante participação de todos 
no trabalho da COOPERA e solicita a ajuda do Departamento de Estatística no momento em 
que estiverem sendo realizados os instrumentos de pesquisa de opinião. O prof. Luis Paulo 
agradece a presença dos membros da COOPERA, que então se retiram. A Profª. Astréa 
informa que no Projeto de Integração Graduação/Pós-Graduação da CAPES (PROIN) foram 
encaminhados quase 40 projetos à Reitoria para seleção de 4 projetos e que  os  2 projetos do 
Instituto de Matemática foram selecionados entre esses quatro, um deles foi o do uso de 
software para o ensino de Cálculo e o outro foi o da biblioteca eletrônica do curso de 
Informática com a Escola de Comunicação. Colocada em votação a aprovação da ata 290 da 
Reunião de 28 de agosto de 1995é aprovada com duas ressalvas, uma do Prof. Luiz Adauto 
que solicita o conserto referente a sua fala que saiu escrito “no mérito” e ele falou  
“numérico”, o que altera substancialmente o sentido da frase, outra do Prof. Prof. Luis Carlos 
com referência ao número do memorando a que ele se referiu naquela sessão. No expediente 
foram aprovados por unanimidade os seguintes processos: Proc. nº 1339/95-IM - afastamento 
do país Prof. Amílcar Pacheco, para estágio de pesquisa no Depto. de Matemática da 
Universidade de Harvard - Cambridge, MA, USA, no período de 02/01 a 02/3/96. Proc. nº 
1597/95-IM - afastamento do Prof. Paulo Mário Bianchi França, para ministrar curso 
Experimental na Universidade da Califórnia - USA - no período de 20/12/95 a 21/3/06. Proc. 
nº 1458/95-IM - afastamento do Prof. Nirzi Gonçalves de Andrade para participar de 
Comissão Examinadora de Concurso, em Viçosa, MG no período de 23 a 25/10/95. Proc. 
1586/95-IM - Comissão de Avaliação para Progressão Horizontal do Prof. Amilcar Pacheco 
de Adjunto II para III, formado pelos professores Arnaldo Garcia - Pesq. Tit. do IMPA, 
Antonio Roberto da Silva - Prof. Adj. IV do IM e Guido Ivan Zapata - Prof. Adj. IV do IM. 
Também foram aprovados por unanimidade: Mudança na Seriação Curricular do curso de 
Atuária. O Programa do Concurso para Prof. Adjunto do Departamento 01. O Programa do 
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Concurso para Professor Assistente na área de Atuária e o Programa do Concurso para 
Professor Assistente na área de Estatística, do Departamento Departamento 04. Homologados 
os seguintes processos: Proc. nº 1588/95-IM, afastamento do Prof. José Paulo Quinhões 
Carneiro, para participar do júri da 12ª Olimpíada de Matemática Argentina, Córdoba - 
Argentina, no período de 11/11 à 18/11/95. Proc. nº 1332/95-IM, afastamento da Profª. Luiza 
Amália de Moraes, para trabalhar em pesquisa na Kent University, USA, no período de 16/10 
à 15/12/95. Proc. nº 1587/95-IM, afastamento do Prof. João Lauro Dornelles Facó, participar 
do XXVII Simpósio Brasileiro de Pesquisa Operacional - Vitória, ES, no período de 06/11 a 
08/11/95.O proc. nº 1325/95-IM, renovação por mais 12 meses de afastamento do Prof. 
Ricardo Martins Rosa, para prosseguir no seu doutorado na Universidade de Indiana, USA, foi 
aprovado desde que anexado ao processo uma Procuração do interessado ao Prof. Felipe 
Acker que assina os documentos. Proc. nº 1599/95-IM, pdido de auxílio à FUJB do 
Departamento 03 “Projeto para Aperfeiçoamento Computacional do Departamento de 
Métodos Matemáticos”. Sobre o processo de mudança de pré-requisitos de disciplinas do 
Departamento 01, o relator pede um prazo maior para ouvir outros professores e alunos, o que 
é aceito. Sobre o processo de Curso de Especialização em Supervisão Local é feita uma 
discussão à respeito do projeto e o prof. Salvador faz uma proposta de encaminhamento à Pós-
Graduação para ser melhor analisado. Algumas pessoas ainda manifestam-se sobre o assunto, 
mas concordam no envio à CPG do IM. Nos assuntos gerais, foi aprovada a comissão para 
revalidação do Diploma de Graduação, composta pelos coordenadores de graduação. O Prof. 
Flávio Dickenstein diz que o Departamento de Matemática Aplicada solicitou a abertura de 
inquérito administrativo contra o Diretor do IM. Lê um pedido de abertura de inquérito, 
dirigido ao Magnífico Reitor da UFRJ, citando entre outros ítens o fato de não ter sido dada 
vistas ao Prof. Luis Carlos, do processo  de transferência da profª. Astréa Barreto do 
Departamento 05 para o Departamento 03. Diz ainda que o Decano acolheu o pedido de 
recurso do Departamento 05, sobre a decisão da Congregação passada. O Diretor explica que a 
Decania não examinou formalmente o recurso, o Decano apenas sugeriu ao Diretor que 
entregasse o processo ao Prof. Luis Carlos, no que foi atendido. Foi entregue o processo ao 
prof. Luis Carlos para devolução em 72 horas, tendo extendido o prazo por mais 48 horas à 
pedido do Professor Luis e que no entanto não mais recebeu o precesso de volta, sendo já o 
terceiro processo, sobre o mesmo assunto, retido pelo Departamento 05. O Diretor disse ainda 
que a partir deste próximo mês a Profª. Astréa estará com sua localização no gabinete do 
Diretor. A Profª. Astrea disse que acha lamentável que uma simples transferência entre 
departamentos da mesma Unidade, já aceita por escrito, pelos atuais membros do 
Departamento 05 e homologada pela Congregação em 1993, apesar de solicitada formalmente 
em fevereiro de 94, seja objeto de tanta discussão, e que isso só atrapalha o trabalho 
acadêmico da instituição. O Diretor deu então por encerrada a reunião às 12h40min.A 
presente ata foi lavrada por Cilly Gabrielsen, na qualidade de Secretária da Congregação.  


