
Ata da 334ª Reunião da Congregação do Instituto de Matemática da Universidade 
Federal do Rio de Janeiro, realizada, em caráter ordinário, em 1º de fevereiro de 

1999. 
 

Sob a direção do Prof. Luis Paulo Vieira Braga, realizou-se a 334ª Reunião da 
Congregação do Instituto de Matemática da Universidade Federal do Rio de Janeiro, 

com os seguintes membros presentes: Luis Paulo Vieira Braga (Diretor),  Miguel 
Jonathan (Diretor Adjunto Graduação), Guilherme Augusto de La Roque Leal 

(Chefe Departamento 01), Adriano Joaquim de Oliveira Cruz (Chefe Departamento 
02), Angela Rocha dos Santos (Chefe Departamento 03), João Ismael Damasceno 

Pinheiro (Chefe Departamento 04), Felipe Acker (Chefe Departamento 05), Dani 
Gamerman (Prof. Titular), Hélio dos Santos Migon (Prof. Titular), Antonio Carlos 

Gay Thomé (Repres. Profs. Adjuntos), Mônica Moulin Ribeiro (Repres. Profs. 
Assistentes), Victor Augusto Giraldo (Repres. Profs. Assistentes), Jairo Rocha de 
Faria (Supl. Repres. Alunos Pós-Graduação), Filipe Iorio da Silva (Supl. Repres. 

Alunos Graduação) e Gustavo Baptista Barun (Supl. Repres. Alunos Graduação). /  

O Diretor abre a Reunião às 10h e 30min, registrando a presença dos novos 

representantes de categoria, professores Thomé (Prof. Adjunto) e Victor Giraldo 

(Prof. Assistente) e do aluno Jairo  (pós-graduação), dando-lhes as boas vindas. / O 

Diretor informa que o Projeto FINEP do IM foi recusado mas ainda não recebeu 

comunicado oficial./ O Curso de Verão recebeu auxílio de RS$ 12.000,00 (doze mil 

reais) do CNPq. / O projeto da NEC de instalação de linhas telefônicas está em fase 

de implantação, já estando pronta a parte externa. Serão distribuídos ramais para 

todas as seções administrativas, departamentos e laboratórios. / Prof. Victor comenta 

sobre o provão e informa que pediu aos alunos para não deixarem de fazê-lo. / Prof. 

Dani informa que houve uma reunião dos professores titulares para tratar da reforma 

do Estatuto da UFRJ e que haverá uma nova reunião para que os membros da 

Comissão do Reitor explique a proposta das novas regras. / Na Ordem do Dia foram 

analisados os seguintes assuntos:  Resultado do concurso para Professor Titular do 

Departamento de Ciência da Computação - Setor Análise e Desempenho de 

Sistemas de Computação e Comunicação, em que o candidato Edmundo 

Albuquerque de Souza e Silva foi aprovado e indicado, por unanimidade, pela 

Comissão Examinadora para ocupar a única vaga. Homologado por unanimidade o 
parecer favorável do Relator. / Mudança de ementas e carga horária da disciplinas 

Matemática I e II oferecidas pelo Departamento de Métodos Matemáticos à 

Faculdade de Economia. Aprovada por unanimidade. / Banca de Concurso para 
Professor Adjunto do Departamento de Métodos Matemáticos - Setor Geometria 

Diferencial. Indicados para membros internos os professores Jörg Blatter (titular do 

IM/UFRJ), Luiza Amália de Moraes (adjunto do IM/UFRJ, aprovada no cargo de 
titular na Unidade e aguardando a posse) e Manuel Antolino Milla Miranda (titular 

do IM/UFRJ) como Suplente. Aprovados por unanimidade. Indicados para membros 

externos os professores titulares Luquésio Petrola de Melo Jorge (UFC), Francesco 

Mercuri (UNICAMP), Ruy Tojeiro de Figueiredo Junior (UFU), Celso José da 
Costa (UFF), Renato de Azevedo Tribuzi (UFAM) e Alcebíades Rigas 

(UNICAMP). Aprovados como titulares os três primeiros e o quarto nome como 

suplente . / Banca de Concurso para Professor Adjunto do Departamento de 

Métodos Matemáticos - Setor Equações Diferenciais Parciais. O Prof. Luis Adauto 



Medeiros solicitou dispensa como membro da Banca anteriormente aprovada, sendo 
indicado para substituí-lo o Prof. Jörg Blatter (titular do IM/UFRJ), ficando assim 

constituída como membros internos os professores Manuel Antolino Milla Miranda 
e I-Shih Liu (efetivos) e Jörg Blatter (suplente). Aprovado por unanimidade. / 

Parecer favorável da Comissão de Avaliaçào ao Estágio Probatório da Profª Beatriz 
Vaz de Melo Mendes. Aprovado por unanimidade o parecer favorável do Relator. / 

Banca para Avaliação da Progressão funcional da Profª Beatriz Vaz de Melo 
Mendes de Professor Adjunto I para Adjunto II. Indicados os professores titulares 

Hélio dos Santos Migon (IM/UFRJ), Dani Gamerman (IM/UFRJ) e Basílio de 
Bragança Pereira (FM/UFRJ). Aprovada por unanimidade. O Prof. Dani que havia 

se retirado da Plenária retorna após a votação. / Parecer favorável da Comissão de 
Avaliação para Progressão Horizontal do Prof. Ernesto Prado Lopes de Professor 

Adjunto I para Adjunto II. Aprovado por unanimidade o parecer favorável do 
Relator. / Parecer igualmente favorável da Comissão à progressão de Adjunto II 
para Adjunto III. Aprovado por unanimidade o parecer favorável do Relator. / 

Resultado do concurso para Professor Assistente do Departamento de Matemática 

Aplicada - sem setorização, em que os  dois candidatos que compareceram foram 

aprovados pela Comissão Examinadora e indicado, por unanimidade, para ocupar a 

única vaga  o candidato Paulo Goldfeld . Homologado por unanimidade o parecer 

favorável da Relatora. / Prorrogação do afastamento do país da Profª Tatiana Marins 

Roque, por um ano a partir de 23.02.99, a fim de prosseguir no estágio a nível de 

doutorado na Universidade de Paris VII, França. Aprovado por unanimidade o 

parecer favorável do Relator. / Regulamentação dos critérios para Progressão 

Horizontal dos docentes do Departamento de Matemática Aplicada. Aprovado por 

unanimidade parecer favorável do Relator. / Banca para Avaliação da Progressão 

funcional do Prof. Juan Lopes Gondar de Professor Adjunto II para Adjunto III. 

Indicados os professores Felipe Acker e Rolci de Almeida Cipolatti (Adjuntos IV do 

IM/UFRJ) e Nelson Maculan Filho (titular do IM/UFRJ). Aprovado por 

unanimidade o parecer favorável do Relator. O Prof. Felipe que havia se retirado da 

Plenária retorna após a votação. / Revalidação de três diplomas de graduação em 

Matemática: Wilma Dora Huacasi Mamani - emitido pela Universidad Nacional de 

San Augustin de Arequipa, Peru, recomendada a revalidação pela Comissão de 

Revalidação. Aprovado por unanimidade o parecer favorável da Relatora. Ali 
Messaoudi - emitido pela Universidade Hassan II, Faculte des Sciences de 

Casablanca, Marrocos, recomendada a revalidação pela Comissão de Revalidação. 

Aprovado por unanimidade o parecer favorável da Relatora. Sergio Mariano Licanic 
- emitido pela Universidade de Buenos Aires, recomendada a revalidação pela 

Comissão de Revalidação. Aprovado por unanimidade o parecer favorável da 

Relatora. / Remanejamento da vagas oferecidas para o Vestibular para o curso de 
Matemática (Bacharelado e Licenciatura). Aprovada por unanimidade a proposta 

apresentada. / Alterações no Regimento do IM. O Diretor fala sobre o processo de 

indicação do novo Diretor do IM e informa que constituiu uma comissão interna, 

composta pelos professores Arnaldo Nogueira, Hermano Frid Neto e Nelson 
Quilula, para formular as normas a serem apreciadas pela Congregação. O assunto é 

debatido por vários membros. Diretor fala também que várias alterações deverão ser 

feitas no Regimento do IM, de acordo com o Estatuto da UFRJ. / O Diretor fala 

também sobre a questão da transformação da Sala C-116 em sala de professores e da 



sala B-110 em sala de Seminários o assunto também é debatido sem que houvesse 
consenso na solução do problema. /   A presente Ata foi lavrada por Cilly 

Gabrielsen, na qualidade de Secretária da Congregação. / 


