
Ata da 419ª reunião da Congregação do IM, em caráter extraordinário, realizada em 02 de 

dezembro de 2003. 

 

- A reunião é iniciada às 15h15min. Presentes, Prof. Waldecir Bianchini, Prof. Rolci de 

Almeida Cipolatti, Profª Walcy Santos, Prof. Luis Paulo Bueno, Prof. Augusto Cesar 

Gadelha, Cassio Neri Moreira, Jair Salvador, Eduardo San Pedro Siqueira, Maria Fernanda 

Elbert Guimarães, Angela Cassia Biazutti, Jörg Blatter, Miguel Jonathan, Dani Gamerman. 

- O Prof. Rolci homologa a eleição da Profª Walcy Santos como representante do corpo 

docente do "CEPGuinho". 

- Prof. Waldecir informa que haverá falta de energia de 16/12 a 1/01, começando às 19h. 

- Prof. Luis Paulo Bueno pergunta que partes do CT serão afetadas e o Prof. Waldecir informa 

que o CT não soube precisar que partes serão afetadas com a falta de energia. 

- Prof. Waldecir explica as causas da inundação que assolou o IM. O problema foi ocasionado 

pela queda de um galho em cima de um cano d´água que se rompeu. A água invadiu a 

biblioteca da COPPE. O guarda do CT descobriu o vazamento, mas a porta de acesso estava 

trancada. Segundo o pessoal da Física, a porta estava aberta. 

- Prof. Gadelha informa que o bloco I também foi atingido.  

- Prof. Luis Paulo sugere que se forme uma Comissão de Inquérito. 

- Prof. Waldecir fala da falta de estrutura do CT para proceder em situações de risco como a 

que ocorreu no IM. E esse é um problema generalizado da universidade, não só do Instituto. 

A solução seria pressionar a reitoria e a Decania para que se criasse um sistema de 

manutenção para as unidades. 

- Ele ainda fala que o chefe de gabinete foi de uma presteza admirável e que a Reitoria 

prontamente nos atendeu por ocasião da inundação. 

- Prof. Waldecir faz um panorama dos prejuízos causados ao IM: os livros estão sendo 

recuperados graças à competência das bibliotecárias e a ajuda dos alunos da Pós-graduação. 

Provavelmente, não háverá nenhuma perda de livros. 

- Quanto ao LIG, Prof. Waldecir informa que 1 servidor está com a fonte queimada, e o tempo 

de sobrevida dos equipamentos diminuiu bastante, sem contar com os que podem queimar 

quando forem ligados. 

- Os computadores do LABMA estão muito molhados e o teto está bastante danificado. As 

salas de professores foram bastante atingidas. O madeiramento está todo empenado. O teto da 

sala do Prof. Luis Paulo e da Professora Angela Leal foi bastante atingida. Ele informa que 

estão fazendo um levantamento de tudo para que se possa enviar à Reitoria. 

- O Prof. Milton Flores ligou da Reitoria pedindo que o Instituto mandasse a lista hoje para ver 

se consegue comprar tudo. 

- Profª Walcy manifesta o seu agradecimento ao IMPA por ter emprestado ao IM 5 (cinco) 

desumidificadores com tanta presteza quanto o fez. Os desumidificadores já estavam no 

Instituto na manhã seguinte à inundação e manifestou a preocupação com a falta de precaução 

que se tem em relação a perigos iminentes e repensar a segurança. 

- Prof. Jonathan diz que apesar das desgraças, o episódio serviu para mostrar as coisas boas que 

a gente tem. Ele menciona que a dedicação da bibliotecária Samantha foi fundamental para 

salvar a biblioteca. Ela ligou para a Biblioteca Nacional e seguiu os procedimentos. Nós 

poderíamos ter perdido todo o acervo.  

 


