
Ata da 342ª Reunião da Congregação do Instituto de Matemática da Universidade 

Federal do Rio de Janeiro, realizada, em caráter extraordinário, em 15 de setembro de 

1999. 

 

Sob a presidência da Profª Angela Rocha dos Santos, realizou-se a 342ª Reunião da 

Congregação do Instituto de Matemática da Universidade Federal do Rio de Janeiro, 

com a presença dos seguintes membros: Miguel Jonathan (Substituto Eventual da 

Diretora), Helvécio Rubens Crippa (Coord. de Pós-Graduação em Matemática), Júlio 

Salek Aude (Coord. do Mestrado em Informática), Guilherme Augusto de La Roque 

Leal (Chefe Departamento 01), Adriano Joaquim de Oliveira Cruz (Chefe 

Departamento 02), Felipe Acker (Chefe Departamento 05), Hélio dos Santos Migon 

(Prof. Titular), Manuel A. Milla Miranda (Prof. Titular), Maria Laura M. Leite Lopes 

(Profª Emérita) e Victor Augusto Giraldo (Repres. Profs. Assistentes). / Aberta a 

sessão às 10h30min. / A Diretora relata o ocorrido na reunião com o Sub-Reitor sobre 

a criação dos Institutos Superiores de Educação. Uma cópia da Resolução que criou 

estes Institutos encontra-se na xerox, para consulta. / Foram abordados outros temas 

também, como a questão da periodização./ - Atendimento prioritário pelo HU aos 

estudantes e servidores da UFRJ./ - Transferência dos hospitais da UFRJ para o HU./ - 

Pagamento de diárias para professores que apresentarem trabalho em Congressos./ - 

Proposta de reformulação do Regimento da UFRJ em que acaba com os Centros. / A 

Diretora dá, ainda, outros informes: dentro do programa PROTEM/CNPq, o IM 

ganhou 2 projetos, sendo um do Departamento 02/NCE e o outro Departamento 

03/COPPE/UFMG, sob a coordenação dos professores Fábio Ferrentini e Luis Carlos 

Guimarães, respectivamente. / O Prof. Luiz Adauto ganhou um prêmio na Bulgária e 

não pode ir por falta de verba./ O IM foi colocado num “ranking” nacional elaborado 

pela Folha de São Paulo de Pesquisadores mais citados em revistas indexadas. Neste 

“ranking” figuraram os professores I-Shih Liu , em 7º lugar, e o Prof. Luiz Adauto, em 

34º lugar./ A Diretora lê a nota redigida reafirmando a posição do IM sobre a avaliação 

dos docentes para GED/2000 que será encaminhada ao CCMN. Aprovada por 

unanimidade./ Aprovado, por unanimidade, o parecer favorável do Prof. Luiz Adauto 

no processo de criação do Curso de Doutorado em Informática.IM/NCE./ Aprovada, 

por unanimidade, a prorrogação por mais um ano do afastamento do país do Prof. 

Cassio Neri Moreira, a partir de 01/09/1999, para cumprir programa de doutoramento 

na Universidade de Paris Dauphine, França. / A presente Ata foi lavrada por Cilly 

Gabrielsen, na qualidade de secretária da Congregação.//    


