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Ata da 294ª Reunião da Congregação do Instituto de Matemática da 

Universidade Federal do Rio de Janeiro, em 18 de dezembro de 1995. 

 
 Sob a direção do Prof. Luis Paulo Vieira Braga,  realizou-se a 294ª Reunião da 
Congregação do Instituto de Matemática, com os seguintes 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 Departamento 01), Adriano Joaquim de Oliveira Cruz (Chefe Departamento 02), 
Waldecir Bianchini (Chefe Departamento 03), Santiago Segundo Ramirez Carvajal (Chefe 
Departamento 04), Luis Carlos Guimarães (Chefe do Departamento 05), Ivan da Costa 
Marques e José Paulo Quinhões Carneiro (Representantes dos Professores Adjuntos), Mônica 
Moulin Ribeiro e Marisa Beatriz Bezerra Leal ( Representantes dos Professores 
Assistentes) e Antonio Joaquim Rodrigues Feitosa (Representante dos alunos de Pós-
Graduação) O Diretor abre a sessão às 10:00 horas. 
O Diretor informa que esta é a última reunião do ano, se houver necessidade será convocada 
reunião extraordinária em janeiro. Também foram dados outros informes: sobre a mudança da 
Biblioteca; o Projeto da Rede; a realização da Festa de Confraternização dos servidores 
docentes e técnicos/administrativos e a feitura de uma agenda do IM para ser entregue aos 
alunos. Colocada em votação a Ata da 292ª reunião, a aprovação foi adiada para a próxima 
reunião. Na Sessão de Expediente foram aprovados por unanimidade: processos no  1780/95       
afastamento do país do Prof. Ivan da Costa Marques, nos dias 14 e 15/02/96 para apresentar 
trabalho no Congresso da ACM - Association for Computing Machinere, na Filadélfia/USA, 
proc. no 1586/95 progressão horizontal do Prof. Amilcar Pacheco, de Adjunto I para Adjunto 
II. 
Solicitação de vagas para Professor Substituto pelos Departamentos: - Deptº 01 - Matemática 
Pura - 4 vagas, - Deptº 02 - Ciência da Computação - 5 vagas, - Deptº 03 - Métodos 
Matemáticos - 7 vagas, - Deptº 04 - Métodos Estatísticos - 2 vagas e Deptº 05 - Matemática 
Aplicada - 6 vagas, no total de 24 vagas. Na sessão de Assuntos Gerais, o representante dos 
alunos de pós-graduação, Antonio, informa que os estudantes estão preparando uma 
homenagem ao Prof. Luiz Adauto, que se aposentará compulsoriamente em fevereiro de 1996. 
Prof. Luiz Paulo diz que é meritória esta homenagem e propõe que se forme uma comissão 
para se definir a forma do evento e data. Lembra que em março haverá a inauguração das 
novas dependências da biblioteca, homenageando a memória do Prof. Leopoldo Nachbin. 
Aprovado que a comissão seja composta pelo representante Antonio, o Prof. Waldecir e a 
Prof. Mina (coordenadora de Atividades de Extensão). O evento deverá ser feito no início do 
semestre de 1996. O Prof. Luiz Carlos informa o resultado do exame feito pelo CEPG, que 
aprovou por unanimidade a regulamentação do Mestrado em Matemática Aplicada. Diz que 
foi surpreendido com uma carta do Prof. Adilson ao CEPG, com cópia ao Reitor e ao Diretor, 
que causou estranheza. Pede que conste na Ata tanto esta carta quanto a resposta do 
Departamento. O Diretor explica que o Prof. Adilson endereçou a carta ao Sub-Reitor de Pós-
Graduação, que resolveu anexá-la ao processo e tendo sido dado conhecimento ao Diretor 
porque foi incluído o nome do Prof. Adilson na lista de professores. Diz que também causou 
estranheza ter sido distribuído aos alunos de pós-graduação do IM a cópia dessa carta e da 
resposta do Departamento de Matemática Aplicada, sem identificação de quem estava 
distribuindo e o motivo. A Profª Luiza Amália alerta que os alunos devem ser informados que 
o curso está em fase de implantação. O Prof. Jorge Alberto lembra que o curso terá de 
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conseguir suas bolsas, pois só  serão mantidas as que já tem, diz ainda que o Departamento 
terá que arcar com as glórias e os ônus, já que a escolha de sua independência. O assunto foi 
ainda debatido por vários outros membros. 
A presente ata foi lavrada por Cilly Gabrielsen, na qualidade de Secretária da Congregação.  


