
Ata da 347ª Reunião da Congregação do Instituto de Matemática da Universidade 
Federal do Rio de Janeiro, realizada, em caráter ordinário, em 20 de dezembro de 
1999. 

 
Sob a presidência da Profª Angela Rocha dos Santos, realizou-se a 347ª Reunião da 
Congregação do Instituto de Matemática da Universidade Federal do Rio de Janeiro, 
com a presença dos seguintes membros: Miguel Jonathan (Subst. Eventual da Diretora 
e Chefe Departamento 02), Elaine Machtyngier (Diretora Adjunta Graduação), 
Guilherme Augusto de La Roque Leal (Chefe Departamento 01), Waldecir Bianchini 
(Chefe Departamento 03),  Felipe Acker (Chefe Departamento 05),  Hélio dos Santos 
Migon (Prof. Titular), I-Shih Liu (Prof. Titular), Maria Laura M. Leite  Lopes (Profª 
Emérita), Mônica Moulin Ribeiro (Repr. Profs. Assistentes), Victor Augusto Giraldo 
(Repr. Profs. Assistentes), Victor Resende de Carvalho (Repr. Discente).  Aberta a 
sessão às 10h30min, a Diretora procede à solenidade de colação de grau de alunos dos 
cursos de graduação em Matemática, Estatística e Atuária, com a presença de diversos 
convidados. Passando à sessão plenária, a Diretora distribui a Ata da 341ª sessão que é 
aprovada com emenda. / Aprovada, por unanimidade, a alteração do Regimento da 
Congregação, nos artigos 44 e 45, para permitir o seu funcionamento em câmaras. Os 
art. 44 e 45 passam a ter as seguintes redações: Art. 44 - Os assuntos que devam ser 
submetidos à apreciação da Congregação serão encaminhados pelo Diretor do 
Instituto, na qualidade de Presidente da Congregação, a uma das câmaras ou, 
alternativamente, a membro da Congregação que designe para relatá-lo. Parágrafo 1º - 
As câmaras emitirão parecer sobre os assuntos que lhe forem encaminhados; caso o 
parecer de uma câmara não seja unânime, o assunto será examinado pela Plenária da 
Congregação que deliberará. Parágrafo 2º - Caso o parecer de uma câmara sobre o 
assunto que lhe for encaminhado seja unânime, o mesmo será afixado em quadro 
próprio situado em local público durante seis dias úteis; durante este prazo qualquer 
membro da Congregação poderá determinar que o assunto objeto do referido parecer 
seja levado a exame pela Plenária da Congregação, que deliberará. Parágrafo 3º - 
Findo o prazo referido no parágrafo 2º sem que qualquer membro da Congregação 
tenha determinado, através de manifestação escrita, o exame do assunto pela Plenária 
da Congregação, o parecer da câmara será considerado decisão da Congregação, sem 
que seja necessário seu exame pela Plenária. Parágrafo 4º - A relação dos assuntos em 
análise pelas câmaras ficará afixada em quadro próprio situado em local público, 
ficando os processos correspondentes à disposição dos membros da Congregação na 
secretaria; os membros da Congregação serão também informados via correio 
eletrônico sobre cada assunto encaminhado às câmaras. Art. 45 - As câmaras serão 
compostas exclusivamente por membros da Congregação. Parágrafo 1º - Compete à 
Congregação criar e extinguir as câmaras. Parágrafo 2º - A Congregação estabelecerá, 
no ato de instituição de cada câmara, suas atribuições, composição e mandato de seus 
membros. É aprovada também a seguinte composição das câmaras: Câmara de 
Fomento: professores Hélio Migon, Mauro Rincon e Waldecir Bianchini; Câmara de 
Corpo Docente - professores Maria Laura Leite Lopes e Dani Gamerman e Jörg Blatter 
ou Luiza Amália ou I-Shih Liu; Câmara de Corpo Discente - Representante Discente 
(Victor Rezende) e professores Victor Giraldo e Antonio Carlos G. Thomé: Câmera de 
Legislação e Normas - professores Miguel Jonathan, Felipe Acker e Augusto Cesar 
Gadelha. / A Diretora distribui proposta de alteração do Regimento do Instituto no que 
tange a representação de docentes, discentes e funcionários técnico-administrativos. O 



assunto é discutido, sendo resolvido que a proposta será divulgada à Comunidade e 
encaminhada à Câmara de Legislação e Normas, voltando na reunião do mês de março, 
para deliberação. / Prof. I-Shih Liu se retira da reunião. / Aprovado, por unanimidade, 
a criação do curso de Especialização e Aperfeiçoamento para Professores de 
Matemática. / Mestrado profissionalizante - O Prof. Mauro pede maior prazo para a 
aprovação da matéria, argumentando que deveria haver maior divulgação e que a 
categoria de professores adjuntos, da qual é representante, ainda não se manifestou a 
respeito e acha que não poderá dar uma opinião pessoal. O Prof. Jonathan pede para 
que se conste em Ata que, em sua opinião, o representante de categoria pode emitir 
opinião pessoal. Colocada em votação a proposta foi aprovada com o voto contra do 
Prof. Mauro, Representante dos profs. adjuntos. / Homologado, por unanimidade,  a 
reabertura de vaga para concurso de Professor Assistente do Departamento de Métodos 
Matemáticos, sem setorização, em vaga da exoneração do professor Jorge Gomes 
Aarão. / Homologado, por unanimidade, a lotação do Prof. Luis Paulo Vieira Braga no 
Departamento de Métodos Estatísticos, onde já estava localizado e exercendo suas 
atividades docentes. / Aprovado, por unanimidade, a progressão horizontal do Prof. 
Fernando Antonio da Silva Moura, de Professor Adjunto I para Adjunto II. / 
Aprovado, por unanimidade, a progressão horizontal do Prof. Juan López Gondar, de 
professor adjunto III para adjunto IV. / A Profª Maria Laura fala sobre o  Prof. Guido 
Zapata, que se aposentou recentemente. Outros membros também se manifestam. Prof. 
Guilherme propõe um voto de louvor ao Prof. Zapata pelos serviços prestados ao 
Instituto. Aprovado por unanimidade. / A presente .Ata foi lavrada por Cilly 
Gabrielsen, na qualidade de secretária da Congregação./  
Aprovada a Ata em reunião de 08/5/2000./ 


