
Ata da 340ª Reunião da Congregação do Instituto de Matemática da Universidade 
Federal do Rio de Janeiro, realizada, em caráter extraordinário, em  02 de agosto de 
1999. 

 
Tendo em vista que a nova diretora, Profª Angela Rocha dos Santos, ainda não tomou 
posse, assume a presidência dos trabalhos da 340ª Reunião da Congregação do 
Instituto de Matemática da Universidade Federal do Rio de Janeiro, o Prof. I-Shih Liu, 
com a presença dos seguintes membros: Adriano Joaquim de Oliveira Cruz (Chefe 
Departamento 02), Felipe Acker (Chefe Departamento 05), Dani Gamerman  (Prof. 
Titular), Hélio dos Santos Migon (Prof. Titular), Manuel Antolino Milla Miranda 
(Prof. Titular), Mauro Antonio Rincon  (Repres. Profs. Adjuntos), Tereza Benezath 
Chaves da Silva (Supl. Repres. Profs. Adjuntos), Jair Salvador (Repres. Profs. 
Assistentes), Mônica Moulin Ribeiro (Repres. Profs. Assistentes), os convidados, Prof. 
Waldecir Bianchini (eleito Chefe Departamento 03), Prof. Augusto Cesar Gadelha 
Vieira (eleito Chefe do Deptº 04) e Angela Rocha dos Santos./ A Profª Angela informa 
sobre a publicação da Portaria de nomeação,  no D.O.U. de 22.07.99, estando 
aguardando seja marcada a data de sua posse como Diretora do IM / Informa, também, 
que o CEG que disciplinas do IM fossem incluídas na reformulação curricular da EE e 
acha que a Congregação deve se pronunciar a respeito. / O Prof. Adriano propõe que 
seja redigida uma nota sobre o assunto e encaminhada ao CEG. Aprovada, por 
unanimidade, a uma comissão formada pelos professores Adriano, Gadelha e 
Waldecir, para redigirem a Nota. / Distribuída minuta da Ata da 339ª Reunião da 
Congregação./ Aprovada, por unanimidade, a constituição da Comissão que elaborará 
proposta de funcionamento da Congregação em Câmaras, composta pelos professores 
Angela, Felipe e Dani./ Aprovada, por unanimidade, a constituição de uma Comissão 
para elaborar proposta de reforma do Regimento do IM, composta por um membro de 
cada Departamento e aprovado, ainda, organograma de reuniões plenárias para a 
discussão do assunto./ É discutido, pelo Colegiado, Projeto de Regulamento Geral dos 
programas de Pós-Graduação e apresentadas sugestões./ Discutido o Projeto de 
Resolução Conjunta CEG/CEPG e aprovada proposta de formação de uma Comissão 
integrada por um professor de cada departamento, para examinar os programas da 
CAPES, CNPq, e outros do IM./ Prof. Adriano se retira da reunião./ Regimento do 
Conselho de Extensão - o assunto é discutido para apresentação de sugestões./ 
Aprovado, por unanimidade, o afastamento do país, por um ano a partir de 01.11.99, 
da Profª Sulamita Klein, para fazer pós-doutoramento na França, U. Pierre et Marie 
Curie./ Aprovado, por unanimidade, a progressão horizontal do Prof. Juan Lopes 
Gondar, de Professor Adjunto II para III, relativo ao período de 95/97./ A presente Ata 
foi lavrada por Cilly Gabrielsen , na qualidade de secretária da Congregação.//  
 
 


