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Ata da 296ª Reunião da Congregação do Instituto de Matemática da 

Universidade Federal do Rio de Janeiro, em 25 de março de 1996. 

 
 Sob a direção do Prof. Luis Paulo Vieira Braga,  realizou-se a 296ª Reunião da 
Congregação do Instituto de Matemática, com os seguintes membros presentes: Luis Paulo 
Vieira Braga (Diretor), Astréa Barreto (Vice-Diretora), 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), Felipe Acker (Chefe do Departamento 05), Dani 
Gamerman (Titular), Hélio dos Santos Migon (Titular), Jayme Luiz Szwarcfiter (Titular), Jörg 
Blatter (Titular), Ivan da Costa Marques e José Antonio Salvador (Representantes dos 
Professores Adjuntos), Mônica Moulin Ribeiro ( Representante dos Professores Assistentes), 
Cássio Néri Moreira (Representante dos alunos de Pós-Graduação) O Diretor abre a sessão às 
10:30 horas. / O Prof. Felipe pede urgência e inclusão dos pedidos de afastamento do país dos 
professores Bruno Alexandre Soares da Costa e Marco Aurélio Palumbo Cabral, para serem 
discutidos quanto ao mérito. O Prof. Luis Paulo esclarece porque não incluiu os dois 
processos na Pauta. Aprovado o regime de urgência por unanimidade. Prof. Felipe lê o parecer 
do Departamento, favoravél ao afastamento. O Prof. Luis Paulo diz ser favorável ao regime de 
urgência mas contra ao afastamento por estarem os dois professores em estágio probatório e 
porque também o Departamento se ressente da falta de professores. Prof. Felipe diz que os 
dois professores deverão terminar o Doutorado no próximo ano e que seria ruim interromper 
os cursos, dá exemplos positivos de professores do Departamento e que o Departamento tem 
interesse em manter o vínculo desses professores. O assunto é debatido pelos Membros. Profª. 
Astréa diz que a Universidade tem normas sobre o regime probatório e faz a seguinte proposta 
“A Congregação discutindo quanto ao mérito entende que é importante o estímulo a jovens 
estudantes para que façam seu doutorado no exterior e portanto aprova o pedido de 
afastamento de maio a agosto de 96, conforme solicitado”. Prof. Luis Paulo coloca em votação 
a proposta e sugere que se inclua o parecer do Departamento. Aprovado por 11 votos 
favoráveis, 2 contrários e 1 abstenção. / O Prof. Luis Paulo dá os seguintes informes: 
substituição do coordenador do Curso de Licenciatura (noturno), Prof. José Paulo Quinhões 
Carneiro, que se aposentou, pela Profª Vania Maria Pereira dos Santos. Inauguração da Nova 
Biblioteca Leopoldo Nachbin com descerramento de placa e distribuição de folder da 
Biblioteca inserido de  um resumo das atividades do homenageado. Data prevista para a 
inauguração 15 ou 22 de abril. O IM editará um Boletim mensal organizado pelo Diretor de 
Administração para divulgar as atividades do Instituto, Departamentos, Editais e 
procedimentos. Lembra do Edital de Bolsa de Iniciação Científica com data para 08/4. Lembra 
também que há uma solicitação da SR1 de se discutir carga didática. A SR1 espalhou nos 
Centros caixas para sugestões. Pede aos Departamentos que mandem os processos já 
montados para o gabinete. / Prof. Jorge Alberto fala do processo de progressão do Prof. 
Collier já aprovado pela Congregação que se perdeu. / Waldecir presta homenagem ao Prof. 
Guilherme de La Penha, falecido recentemente, que foi Diretor Pró-Tempore e depois Diretor 
do IM, nomeado em 1973, e exerceu ainda vários cargos importantes para a vida acadêmica. 
Prof. Luis Paulo informa que encaminhou ao CONSUNI o texto que o Prof. Luiz Adauto fez 
sobre o Prof. Guilherme. Declara também, que será dado o nome do Prof. Guilherme de La 
Penha ao auditório do IM. Felipe propõe que se inclua o texto na Ata e se associa às 
homenagens e fala também na realização  de Seminário, onde será prestada homenagem ao 
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Prof. Luis Adauto, que se aposentou compulsoriamente em fevereiro. / Prof. Migon lamenta 
que o Departamento 04 tenha aprovado solicitação de alguns estudantes de se ministrar cursos 
à noite na Praia Vermelha; fala também que foi elaborado um plano de saúde para os 
servidores com qualidade superior aos planos existentes, com inscrições previstas para o início 
de abril. / Distribuída a Ata da 293ª Sessão da Congregação. Diretor coloca em votação a Ata 
da 292ª Sessão, que é aprovada com 2 abstenções. / Na Sessão de expediente foram aprovados 
os seguintes processos de progressão horizontal dos professores Adriano Joaquim de Oliveira 
Cruz - de Adjunto III para IV ( Prof. Adriano ausentou-se da plenária durante a votação), 
Edmundo Albuquerque de Souza e Silva - de Adjunto III para IV, Ligia Alves Barros - de 
Adjunto III para IV, Mario Roberto Folhadela benevides - de Adjunto I para II, Walcy dos 
Santos - de Adjunto II para III. Afastamento do país de Maria José Pacífico, no período de 08 
a 21/6/96 para visitar a Universidade de Peking e apresentar trabalho na Conferência 
Internacional em Sistemas Dinâmicos, em Peking - China. Prof. Blater sugere que quando 
houver vários processos com a mesma banca, o relator seja o mesmo. Diz que foi relator no 
passado nestas circunstâncias e pôde detectar alguns problemas porque teve acesso a todos os 
processos. / Prof. Luis Paulo fala sobre o pedido de inscrição do Prof. Jayme Edilberto Munõz 
Rivera que o Departamento 03 se pronunciou desfavoravelmente. O professor recorreu à 
justiça e ganhou liminar, tendo o juiz determinado a aceitação da inscrição. O Prof. Luis Paulo 
após debate sobre o assunto , coloca em votação a  proposta de encaminha mento à 
Procuradoria consulta sobre como proceder com relação ao recurso do candidato, para 
posterior deliberação da Congregação e que seja o processo retirado de Pauta. Aprovado. / 
Processo nº 23079.024653/95-06 diploma de graduação de Meinhard Hoffmam, revalidado 
como equivalente ao Bacharelado em Matemática. Aprovado. 
A presente ata foi lavrada por Cilly Gabrielsen, na qualidade de Secretária da Congregação.  


