
Ata da 343ª Reunião da Congregação do Instituto de Matemática da Universidade 
Federal do Rio de Janeiro, realizada, em caráter ordinário, em 27 de setembro de 1999. 

 
Sob a presidência da Profª Angela Rocha dos Santos, realizou-se a 343ª 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 e Chefe do Departamento 02), Guilherme Augusto de La Roque Leal (Chefe 
Departamento 01), Waldecir Bianchini (Chefe Departamento 03), Augusto Cesar 
Gadelha Vieira (Chefe Departamento 04), Felipe Acker (Chefe Departamento 05), 
Arnaldo Carlos dos Reis Nogueira (Prof. Titular), Dani Gamerman (Prof. Titular), 
Hélio dos Santos Migon (Prof. Titular), Maria Laura M. Leite Lopes (Profª Emérita) e 
Mauro Antonio Rincon (Repr. Profs. Adjuntos). / A Diretora dá os seguintes informes: 
A sugestão do IM sobre a pontuação dos artigos publicados levando-se em conta a 
média nacional por área, para fins de contagem para GED/2000, não foi aceita pela 
Reitoria. / - Na reunião da Reitoria sobre a criação do Instituto Superior de Educação 
quase todas as unidades foram contra o anteprojeto, foi então pedido que as unidades 
se definam e mandem a posição da Congregação./ - Fala sobre a reforma do Regimento 
- representação de categorias./ Aprovada a Ata da 339ª reunião da Congregação, por 
unanimidade,  com uma emenda./ Aprovada, por unanimidade, as Normas para 
avaliação de Estágio Probatório dos professores Assistentes do Departamento 01./ 
Aprovada , por unanimidade, a Comissão de Avaliação de Estágio Probatório dos 
Professores Assistentes do Departamento 01, composta pelos professores Antonio 
Roberto da Silva e Angela Cássia Biazutti (professores Adjuntos IV do IM) e Roberto 
Fernandes de Oliveira (Professor Adjunto IV da COPPE/UFRJ) / Aprovada, por 
unanimidade, a contratação como Professor Visitante, por um ano a partir da data da 
aprovação pela Reitoria, do Dr. Ali Messaude, devendo ser reformulado o Plano de 
Trabalho./ Aprovado, por unanimidade, o afastamento do país do Prof. Arnaldo 
Nogueira, por um ano, a partir de 03.01.99, a fim de desenvolver projeto de pesquisa 
no “Institut de Mathématiques de Luminy - CNRS”, França. Durante a votação o Prof. 
Arnaldo se ausenta da Plenária./ Aprovada, por unanimidade a transferência da Profª 
Maria Helena Cautiero Horta Jardim da UnB para o Departamento 02 do IM, 
ressalvando-se a questão do tempo para aposentadoria da professora e os trâmites 
legais do ato./ Retirado de Pauta a proposta de Funcionamento da Congregação em 
Câmaras./ Prof. Migon informa que houve reunião plenária para tratar dos assuntos e 
problemas da pós-graduação em face da reformulação pelo CEPG. Fala também sobre 
o Regimento, a CPG e a COEX./ A Diretora informa que o Presidente da Comissão 
que estuda a reforma do Estatuto da UFRJ é o Prof. Flavio Dickstein e que vai 
convocar uma plenária para discutir a definição do papel dos institutos básicos na 
UFRJ./ A Diretora fala, ainda, sobre a reforma do Regimento do IM, na questão da 
representação das categorias, quanto ao número de representantes docentes e discentes 
e a inclusão da representação dos servidores técnico/administrativos. É resolvido 
esperar a sugestão das câmaras./ Aprovado, por unanimidade, a Comissão 
Examinadora do Concurso para Professor Adjunto do Departamento de Matemática 
Pura - Setor de Álgebra, Análise e Topologia, composta pelos professores Jorge 
Alberto Alvares Gomes Barroso (titular IM, aposentado), Paulo Augusto Silva Veloso 
(titular - IM), Carlos Teobaldo Gutierrez Vidalon (IMPA/CNPq)), Antonio Galves 
(IME/USP) e Jorge Tulio Mujkica Ascui (UNICAMP), como titulares, e como 
suplentes os professores Jayme Luiz Szwarcfiter (Im/UFRJ, aposentado) e Paulo 



Domingos Cordaro (IME/USP)./.A presente Ata foi lavrada por Cilly Gabrielsen, na 
qualidade de secretária da Congregação.//    


