
Ata da 301a Reunião da Congregação do Instituto de Matemática da Universidade 
Federal do Rio de Janeiro, realizada, em caráter ordinário, em 2 de setembro de 1996. 
 Sob a direção do Prof. Luis Paulo Vieira Braga, realizou-se a 301a Reunião da 
Congregação do Instituto de Matemática, com os seguintes Membros presentes: Luis 
Paulo Vieira Braga (Diretor), Luiza Amália de Moraes (Diretora-Adjunta de Pós-
Graduação), Miguel Jonathan (Diretor-Adjunto de Graduação), Jorge Alberto Alvares 
Gomes Barroso (Chefe do Departamento 01), Adriano de Oliveira Cruz (Chefe do 
Departamento 02), Waldecir Bianchini (Chefe do Departamento 03), Santiago Segundo 
Ramírez Carvajal (Chefe do Departamento 04), Felipe Acker (Chefe do Departamento 
05), Dani Gamerman (Prof. Titular), I-Shih Liu (Prof. Titular), Jörg Blatter (Prof. 
Titular), Ivan da Costa Marques (Representante dos Profs.  Adjuntos), Julio Salek Aude 
(Representante dos Profs.  Adjuntos), Marisa Beatriz Leal (Representante dos Profs. 
Assistentes), Mônica Moulin Ribeiro (Representante dos Profs. Assistentes), Cássio 
Neri Moreira (Representante Discente de Pós-Graduação)./ O Diretor Abre a Sessão às 
dez horas e trinta minutos e dá os seguintes informes: Diz que foi instado a enviar em 
caráter de urgência à Reitoria, as aspirações do Instituto de Matemática com relação à 
prédio e coloca para os presentes o projeto já existente de outra gestão e de 
conhecimento, e que se localizaria no CCMN, composto de três blocos, prolonga o 
bloco E e cria dois novos blocos, o L e o M. Este projeto poderá sofrer alterações e 
deverá ser discutido pelos departamentos e as diversas categorias, com reuniões e 
debates para que o IM encaminhe uma proposta e entre na lista de prioridades do 
empréstimo/venda, entre o Banco do Brasil e a UFRJ. Há também uma proposta que o 
IM vá para o prédio do IBGE, que está sendo desocupado, na Mangueira, mas que julga 
não ser viável. Informa também que vai ser convocada uma reunião do Conselho de 
Pós-Graduação para ser discutido o projeto do curso de Mestrado em Informática. 
Também tem uma carta da CAPES relativa ao financiamento à jornada de EDP, para ser 
analisada e para se tirar uma moção para ser enviada à CAPES./ O Chefe do 
Departamento de Ciência da Computação informa que o Laboratório de Informática vai 
mudar para a primeira ala do NCE./ O Diretor distribui a minuta da Ata da 300a 
Reunião da Congregação e coloca em discussão e votação a Ata da 299a Reunião, 
anteriormente distribuída. Aprovada por unanimidade./ Aprovada por unanimidade a 
Progressão Horizontal de Professor Adjunto I para Adjunto II, do Prof. Ricardo da Silva 
Kubrusly, que obteve da Comissão de Avaliação 8.000 pontos./ Discutido o assunto do 
Curso Noturno de Licenciatura em Biologia, que envolve três departamentos do IM. É 
proposto e aprovado por unanimidade que o projeto seja encaminhado a todos os 
departamentos para que se manifestem a respeito e seja submetido na próxima reunião./ 
Com base nos nomes indicados pelo Departamento de Métodos Matemáticos, para a 
composição da Banca Examinadora do Concurso para Professor Adjunto, no Setor de 
Geometria Diferencial, foram aprovados por unanimidade, os seguintes professores: 
Membros Internos do CCMN: I-Shih Liu (Titular, IM), Juan Mignaco (IF) e Maria 
Laura Mouzinho Leite Lopes (Titular aposentada e Professora Emérita, IM) (Suplente); 
Membros Externos à UFRJ: Keti Tenenblat (Titular, UNB), Celso José da Costa 
(Titular, UFF), Ruy Tojeiro (UFU) e Paulo Rodrigues (UFF) como Suplente./ Aprovada 
por unanimidade a homologação do resultado do Concurso para Professor Assistente do 
Departamento de Métodos Matemáticos, para 01 (uma) vaga no Setor de Equações 
Diferenciais Parciais, em que foi aprovado e indicado o candidato Jefferson Leandro 
Garcia de Araújo./ A Comissão de Avaliação do Estágio Probatório do Professor 
Ernesto Prado Lopes aprovou o professor com 7.900 pontos. Como Relator do proceso, 
Prof. Blatter recomenda a aprovação do Relatório, mas faz algumas resalvas sobre a sua 
redação. Colocado em votação o parecer do Relator é aprovado por unanimidade./ 



Aprovados por unanimidade os pedidos de afastamento do país e/ou da Sede, dos 
professores: Marcos Roberto da Silva Borges, de 27 a 30/09/96, para participar de 
Workshop na Universidade do Chile; Mauro Rincon, Susana Scheimberg de Mabler, 
Nirzi Gonçalves de Andrade,Gastão Coelho Gomes e Carlos Frederico F. de Barros e 
Vasconcellos, de 16 a 20/09/96 para participar do XIX Congresso Nacional de 
Matemática Aplicada e Computacional (CNMAC), em Goiânia, Goiás./ O Diretor 
sugere que as propostas dos Departamentos com relação à COTAV sejam discutidas 
numa próxima reunião, a ser realizada no dia 23 do mês de setembro corrente, para os 
cinco departamentos possam reformular ou atualizar seus pedidos de revisão da 
COTAV. Aprovado por unanimidade./ Nos Assuntos Gerais, é discutida a proposta da 
Reforma Curricular do Instituto de Física e suas implicações para o IM e o Prof. 
Jonathan sugere que o assunto seja debatido em reunião dos coordenadores de curso 
para que se manifestem a respeito./ Prof. Jonathan lê proposta do Conselho 
Departamental de reformulação do Curso de Licenciatura em Matemática, a ser levada 
na próxima reunião da Congregação./ Prof. Dani fala sobre o Congresso Brasileiro de 
Análise que será realizado neste mês no CCMN, onde será homenageado o Prof. Luiz 
Adauto Medeiros. 


