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ATA DA 578ª SESSÃO (ORDINÁRIA) DA CONGREGAÇÃO - Aos dez dias 1 

do mês de dezembro de dois mil e quinze, às dezesseis horas e onze minutos, 2 

reúne-se a Congregação do Instituto de Matemática e Estatística da 3 

Universidade de São Paulo na sala da Congregação, Bloco A, Cidade 4 

Universitária “Armando de Salles Oliveira”. O senhor Presidente, Professor 5 

Doutor Clodoaldo Grotta Ragazzo, Diretor do Instituto, declara abertos os 6 

trabalhos com a presença dos seguintes membros: Severino Toscano do Rego 7 

Melo (Vice-Diretor), Artur Hideyuki Tomita (Chefe do MAT), Adilson Simonis 8 

(Chefe do MAE), Sergio Muniz Oliva Filho (Chefe do MAP), Junior Barrera 9 

(Chefe do MAC), Lúcia Pereira Barroso (Presidente da CG), Henrique Guzzo 10 

Junior (Presidente da CPG), Eduardo Colli (Presidente da CCEx), Fabio Prates 11 

Machado, Eduardo do Nascimento Marcos, Marcelo Finger e Routo Terada 12 

(Representantes dos Professores Titulares); Alan Mitchell Durham, Clélia 13 

Maria de Castro Toloi, Eduardo Jordão Neves, Marcos Nascimento Magalhães, 14 

Pierluigi Benevieri, Ronaldo Fumio Hashimoto e Vanderlei da Costa Bueno, 15 

(Representantes dos Professores Associados); Ivan Struchiner, Gisela Tunes 16 

da Silva e Viviana Giampaoli (Representantes dos Professores Doutores) e 17 

Pedro Aladar Tonelli (Suplente de Representante dos Professores Doutores); 18 

Bartira Maués (Representante Discente – pós-graduação), Cícero 19 

Wandemberg Alexandre de Oliveira Vargas e Edison Sousa Junior 20 

(Representante dos Servidores Não-Docentes), perfazendo 27 21 

comparecimentos sobre um total de 42 membros. Presentes também: Daniela 22 

Santana Carvalho (Assistente Técnica Acadêmica); Paixão de Mattos Padrão 23 

Saldanha (Assistente Técnica Administrativa) e Joaquim Vilemar de Sousa 24 

Rocha (Assistente Técnico Financeiro). EXPEDIENTE - ATAS: Ata da sessão 25 

577ª (ordinária) realizada em 29.10.2015, aprovada por duas abstenções. 26 

COMUNICAÇÕES DO PRESIDENTE: O Diretor apresenta para conhecimento 27 

o Calendário das Reuniões da Congregação para 2016. O Diretor informa que 28 

os alunos do 2º ano serão dispensados na primeira semana de aulas de 2016, 29 

que será de 15 a 19.02.2016 para participarem da Semana de Recepção aos 30 

Calouros e que no dia 19.02, sexta-feira desta mesma semana todos os alunos 31 

serão dispensados na parte da tarde para participarem da tarde de jogos e 32 
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confraternizarem. Comunica que os presidentes das comissões estatutárias 33 

passarão a ser escolhidos pela Congregação. A justificativa para mudança é 34 

dar mais poder à Congregação que é o órgão que deve nortear as regras nas 35 

Unidades. A Discente Bartira pergunta se a Congregação também escolherá 36 

os Chefes dos Departamentos. O Diretor responde que não. O Prof. Fábio 37 

Prates Machado menciona que no caso da CPG, o mais natural seria a 38 

Comissão apresentar uma proposta para presidente, trazendo este nome para 39 

a Congregação referendar. O Prof. Alan acha que a Comissão deve fazer uma 40 

votação e a Congregação decide. O Prof. Marcos sugere que deve ser 41 

colocado em pauta o assunto para a Congregação deliberar quando a Reitoria 42 

enviar o texto final. O Prof. Eduardo Marcos acha que o assunto deve entrar na 43 

próxima pauta. O Prof. Sergio Oliva também menciona que o assunto deveria 44 

ser colocado na próxima pauta. O Diretor diz que o assunto será colocado na 45 

pauta quando a Reitoria liberar todas as legislações e não necessariamente na 46 

próxima pauta. O Diretor comunica que o Prof. Flavio Ulhôa Coelho foi um dos 47 

seis professores escolhidos para participar do ano sabático do IEA. 48 

COMUNICAÇÕES DOS PRESIDENTES DAS COMISSÕES E DO 49 

REPRESENTANTE JUNTO AO CO – O Prof. Eduardo Colli fala sobre a 2ª 50 

Bienal Internacional de Teatro no TUSP, e solicita a todos que tiverem eventos 51 

para enviarem para ele porque haverá reunião em 15.12.2015, e a Pró-Reitoria 52 

quer todos os eventos listados no sistema Apolo. Ele diz que a ideia da Pró-53 

Reitoria de Cultura é que todos comuniquem os eventos que farão. O Prof. 54 

Henrique Guzzo diz que no Conselho de Pós-Graduação e na CPG foi 55 

discutida a questão do financiamento para 2016 para a Pós-Graduação e que 56 

a situação será pior. Comunica que foi falado no CoPG sobre a mudança dos 57 

Presidentes que era um assunto que estava sendo discutido há praticamente 1 58 

ano e ninguém naquele colegiado sabia, ficaram sabendo de última hora. E a 59 

preocupação é com a pessoa escolhida não ter a ver com a Pós, mas apenas 60 

com o Diretor. Menciona também sobre os doutorados sanduiches que foram 61 

completamente suspensos. A Prof.ª Lúcia Barroso diz que a Pró-Reitoria de 62 

Graduação está terminando o sistema para avaliação e também um portal de 63 

egressos. Diz que eles também fizeram um levantamento sobre evasão na 64 
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USP que é de cerca de 20%, os Diretores irão receber esse levantamento para 65 

se manifestarem. Também foi falado sobre a mudança das eleições. O Prof. 66 

Junior Barrera fala sobre a discussão no Co e os pontos imprecisos para 67 

escolha dos cargos e que foram votados alguns detalhes sobre esses pontos. 68 

Diz que sobre a questão do orçamento para 2016 foram mostrados números 69 

imprecisos que não refletem a realidade, a inflação havia sido subestimada, o 70 

PIB superestimado e não havia previsão de ajuste salarial. Diz que o 71 

orçamento foi aprovado com pontos em aberto. Informou que foi aprovada a 72 

Lei de Parceiros da USP que consiste em pessoas independentes, da iniciativa 73 

privada, fazerem doações à Universidade, similar ao que existe no Estados 74 

Unidos. Farão um marco regulatório para recebimento de doações. 75 

MANIFESTAÇÕES DOS MEMBROS: O Prof. Sergio Oliva fala sobre a 76 

questão dos afastamentos no sistema, de levar essa preocupação para a 77 

Reitoria a fim de diminuir os problemas dos Chefes, porque é um excesso de 78 

regulamentação e a questão das férias também, porque o Chefe precisa liberar 79 

um a um. A Prof.ª Clélia pergunta se cada Unidade pode decidir o período de 80 

recesso de final de Ano. O Diretor explica que a proposta do Instituto era 81 

fechar de 21 a 23.12.2015 com reposição das horas paradas. Foi perguntado à 82 

Reitoria se ele poderia fazer desta forma. Se a Reitoria autorizar o IME será 83 

fechado e todos compensarão as horas como na semana de 26 a 30.12. O 84 

Prof. Eduardo Jordão diz que precisa aplicar prova de recuperação na noite de 85 

22.12.2015. O Diretor solicita a todos que comuniquem se possuem algum 86 

evento nesses dias, diz já está sabendo do evento que o Prof. Futorny 87 

realizará nos dias 21 e 22.12.2015. O Prof. Eduardo Marcos pede que se o 88 

IME for fechar o Diretor envie um e-mail a todos solicitando que avisem caso 89 

tenham algum evento. DISCUSSÃO DA PAUTA: A Prof.ª Gisela solicita que 90 

seja incluída a Proposta do Coletivo Existimos e Mulheres do IME para 91 

apresentar uma Moção junto à Reitoria na pauta. Após longa discussão é 92 

colocado em votação para deliberar a entrada da moção na ordem do dia. 93 

Deliberação: 22 dois votos favoráveis, 4 abstenções e 1 voto contrário a 94 

inclusão do item na pauta. O Prof. Adilson coloca após a votação que assuntos 95 

polêmicos devem ser amadurecidos. Sugere que, se possível, inclusões 96 
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polêmicas de pauta sejam colocadas em outra reunião. Inclusão de pauta Item 97 

2.2 – Termo de Colaboração – Professor Sênior, item de 2.2.3 a 2.2.7. 98 

Deliberação: Aprovado por unanimidade dos presentes. ORDEM DO DIA - 2.1 99 

– CONCURSOS - 2.1.1 - Relatório Comissão Julgadora – Homologação - 100 

Concurso de Livre-Docência (MAP) – Candidato aprovado: Eduardo Colli. 2.1.2 101 

-  Editais para abertura de concursos de Livre-Docência - 1º semestre 2016 – 102 

MAT e MAE – sem alterações em relação ao 2º semestre de 2015; MAC – 103 

Inclusão da Especialidade 35: MAC5910 – Programação pra Redes de 104 

Computadores e MAC5743 – Computação Móvel; MAP – Inclusão da 105 

Especialidade 26: MAP5712 – Equações Diferenciais Parciais e MAP5729 – 106 

Introdução à Análise Numérica. 2.1.3 - Edital para abertura de concurso de 107 

Professor Titular (MAE). Aprovado pelo Conselho do Departamento em 108 

15.10.2015. 2.1.4 - Concurso de Livre-docência (MAP) – Edital ATAc 109 

010/2015. a) - Apreciação da inscrição - Candidato: Renato Vicente. b) - 110 

Proposta de nomes para a comissão julgadora: Membros titulares: Profs. Drs: 111 

Julio Michael Stern (Titular – IME-USP), Marcelo Finger (Titular – IME-USP), 112 

Roberto André Kraenkel (Titular – IFT-UNESP), Alexandre Souto Martinez 113 

(Associado – FFCLRP-USP) e Carmen Pimentel Cintra do Prado (Associada – 114 

IF-USP). Membros suplentes: Profs. Drs: Henrique von Dreifus (Associado – 115 

IME-USP), Walter Figueiredo Mascarenhas (Associado – IME-USP), Domingos 116 

Humberto Urbano Marchetti (Associado – IF-USP), Silvio Roberto de Azevedo 117 

Salinas (Titular – IF-USP) e Eduardo Fontoura Costa (Associado – ICMC-118 

USP). 2.1.5 - Concurso de Livre-docência (MAE) – Edital ATAc 011/2015. a) - 119 

Apreciação da inscrição - Candidato: Luís Gustavo Esteves. b) - Proposta de 120 

nomes para a comissão julgadora: Membros titulares: Profs. Drs: Carlos 121 

Alberto de Bragança Pereira (Titular Aposentado – IME-USP), Julio Michael 122 

Stern (Titular – IME-USP), Hedibert Freitas Lopes (Titular – INSPER), 123 

Alexandra Mello Schmidt (Titular – UFRJ) e Fábio Gagliardi Cozman (Titular – 124 

EP-USP). Membros suplentes: Profs. Drs: Julio da Motta Singer (Titular – 125 

IME-USP), Márcia D’Elia Branco (Associada – IME-USP), Francisco Louzada 126 

Neto (Titular – ICMC-USP), Dani Gamerman (Titular – UFRJ), Marcelo 127 

Esteban Coniglio (Titular – UNICAMP) e Paulo Regis Caron Ruffino (Titular – 128 
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UNICAMP). 2.1.6 - Concurso de Livre-docência (MAC) – Edital ATAc 129 

012/2015. a) - Apreciação da inscrição - Candidato: André Fujita. b) - Proposta 130 

de nomes para a comissão julgadora: Membros titulares: Profs. Drs: Junior 131 

Barrera (Titular – IME-USP), Pedro Alberto Morettin (Titular Aposentado – IME-132 

USP), João Carlos Setubal (Titular – IQ-USP), Hugo Aguirre Armelin (Titular – 133 

IQ-USP) e Koichi Sameshima (Associado – FM-USP). Membros suplentes: 134 

Profs. Drs: Roberto Marcondes Cesar Junior (Titular – IME-USP), Carlos 135 

Alberto de Bragança Pereira (Titular Aposentado – IME-USP), André Carlos 136 

Ponce de Leon Ferreira de Carvalho (Titular – ICMC-USP), Carlos Frederico 137 

Martins Menck (Titular – ICB-USP) e Sidarta Tollendal Gomes Ribeiro (Titular – 138 

UFRN). Deliberação dos itens de 2.1.1 a 2.1.6: Aprovados por unanimidade 139 

dos presentes. 2.2 - TERMOS DE COLABORAÇÃO – PROFESSOR SÊNIOR 140 

- 2.2.1 - Carmen Diva Saldiva de André (MAE). Aprovado pelo Conselho do 141 

Departamento em 19.11.2015. 2.2.2 - Valdemar Waingort Setzer (MAC). 142 

Aprovado ad referendum do Conselho do Departamento em 30.11.2015. 2.2.3 143 

– Heloisa Daruiz Borsari (MAT), 2.2.4 - Iole de Freitas Druck (MAT), 2.2.5 - 144 

Maria Cristina Bonomi (MAT), 2.2.6 - Martha Salerno Monteiro (MAT) e 2.2.7 - 145 

Rosa Maria dos Santos Barreiro Chaves (MAT). Aprovados pelo Conselho do 146 

Departamento em 9.12.2015. Deliberação dos Itens de 2.2.1 a 2.2.7: 147 

Aprovados por unanimidade dos presentes. 2.3 - RECURSO CONTRA 148 

DECISÃO DA CG - Aproveitamento de estudos – Henrique Furia Silva (BM), 149 

requer aproveitamento de estudos da disciplina MAT0460. Recurso não 150 

acatado pela CG em 04.12.2015. Deliberação: Aprovado por unanimidade dos 151 

presentes o indeferimento do recurso. 2.4 - RENOVAÇÃO DO 152 

RECONHECIMENTO DO CURSO DE BACHARELADO EM MATEMÁTICA 153 

APLICADA E COMPUTACIONAL (BMAC) – Aprovada pela CG em 154 

04.12.2015. Deliberação: Aprovado por unanimidade dos presentes. 2.5 - 155 

NOVO CURSO NO INSTITUTO DE PSICOLOGIA - Solicitação do Instituto de 156 

Psicologia de um docente para ministrar a disciplina MAE0116 “Noções de 157 

Estatística”, no período noturno ou aos sábados pela manhã, para implantação 158 

do curso de graduação de Psicologia noturno. Aprovado pelo Conselho do 159 

departamento em 19.11.2015 e pela CG em 04.12.2015. O Prof. Adilson 160 
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solicita um esforço para que o curso seja aprovado pelo CoG e pelo Co, porém 161 

solicita que venha um cargo para o IME. O Prof. Ivan menciona que é 162 

irresponsabilidade da Universidade aprovar um curso com tantos docentes 163 

aposentando e tantos problemas que a USP e o IME têm com a falta de 164 

docentes. Deliberação: Aprovado por unanimidade dos presentes. 2.6 - 165 

RECONHECIMENTO DE TITULO - Reconhecimento do titulo de Doutor – 166 

expedido pela Universitat Autónoma de Barcelona, Espanha, em nome de 167 

Jackson Itikawa. Área de concentração: Matemática. Aprovado pela CPG em 168 

18.11.2015. Deliberação: Aprovado por unanimidade dos presentes. 2.7 - 169 

CONVÊNIOS DE PESQUISA - Delegação de competência para a CPq para 170 

atuar como instância de análise de mérito de convênios, contratos de 171 

prestação de serviços em que a USP figure como contratada e outros ajustes 172 

do gênero com objeto preponderante e de pesquisa, e seus respectivos termos 173 

aditivos. Deliberação: Aprovado por unanimidade dos presentes. 2.8 - 174 

CRITÉRIOS PARA DISTRIBUIÇÃO DE CARGOS PARA PROFESSOR 175 

TITULAR - 2.8.1. Discussão da proposta do IME referente aos critérios gerais 176 

para análise e alocação de cargos para o IME (anexo), com a inclusão das 177 

contribuições discutidas na última reunião da Congregação, levando em conta 178 

as manifestações dos Departamentos. Deliberação: Aprovado por 179 

unanimidade dos presentes. 2.8.2. Manifestações MAT, MAP e MAE. 2.9 - 180 

CARGOS DE PROFESSOR TITULAR – COMISSÃO DE CARGOS DO IME - 181 

Solicitações de novos cargos de Professor Titular, conforme Circ. SG/CAA/65, 182 

de 24.08.2015. A Comissão de Cargos de Professor Titular do IME, a partir 183 

das manifestações dos Departamentos, elaborou-se o texto conforme 184 

solicitado pela Secretaria Geral. O Prof. Toscano esclarece que é necessário 185 

enviarmos três textos: O texto 1 é o que está na pauta, o texto 2 ele pede 186 

permissão da Congregação para que ele possa escrever o mesmo a partir dos 187 

textos do relatório da CPA, o texto 3 vem de cada Departamento. Relata ainda 188 

uma alteração em relação ao texto que está na pauta, proposta pelo Prof. 189 

Fabio Prates Machado, possibilitando que tanto a prova didática quanto a 190 

prova escrita sejam feitas na língua inglesa. O Prof. Marcos coloca algumas 191 

contribuições como a prerrogativa de abrir concurso de titular é da 192 
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Congregação e se o Departamento quiser abrir com amplitude de áreas a 193 

Congregação pode aceitar ou não. Por isso que deve sair esta parte do texto. 194 

Diz que não gostar da frase “associados mais competitivos”. O Prof. Toscano 195 

submete para aprovação o texto com as alterações (anexo 1). Deliberação: 196 

Aprovado por unanimidade dos presentes. 2.10 – HOMENAGEM - Proposta de 197 

dar o nome da Profª. Elza Furtado Gomide, como forma de reconhecimento 198 

pela sua contribuição junto ao IME, à sala 132 no bloco A. O Prof. Toscano 199 

explica que foi uma idéia do Prof. Carlos Eduardo Ferreira de colocar o nome 200 

da Profª. na Travessa próxima ao IME, mas quando feita uma consulta à 201 

Reitoria, a mesma respondeu que nome de rua só pode ser dado a ex-Reitor 202 

falecido. Por isso pensamos em dar o nome da Profª. Elza à sala 132 no bloco 203 

A. O Prof. Sergio Oliva sugere que seja colocado na sala 136 do bloco A em 204 

vez da 132. Deliberação: Aprovado por unanimidade dos presentes, a proposta 205 

de dar o nome da Profª. Elza Furtado Gomide. na sala 136 bloco A. 2.11 - 206 

PROPOSTA DO COLETIVO EXISTIMOS E MULHERES DO IME PARA 207 

APRESENTAR UMA MOÇÃO JUNTO À REITORIA. O Diretor lê a moção 208 

enviada para a Assistência Acadêmica. A Profª. Gisela diz que a tendência é 209 

que as denúncias apareçam e não existe nenhum amparo ou respaldo 210 

institucional. A Rede Não Cala está propondo que a Universidade se pronuncie 211 

e faça algo para que a história mude. O máximo que a USP faz é encaminha-212 

las para fazer o Boletim de Ocorrência. A Profª. Gisela lê a moção. O Prof. 213 

Alan entende que uma moção desse tipo deva tratar igualmente qualquer 214 

indivíduo, seja mulher, homossexual, ou pertencente a qualquer minoria. 215 

Coloca ainda que são dois encaminhamentos distintos, uma coisa é o 216 

atendimento e outra é a punição. É necessário que tenhamos uma Ouvidoria 217 

que acompanhe o caso até que o mesmo esteja solucionado. A discente 218 

Bartira diz que moção é mais ampla, mas coloca que em casos de violências 219 

quando trata-se pessoas desconhecidas, as pessoas não querem se envolver 220 

por temerem problemas para o resto da vida. A Profª. Gisela diz que devemos 221 

começar com a violência contra a mulher porque é mais ampla, e é abafada e 222 

não tem punição. Ela gostaria que houvesse uma mudança de cultura, o que 223 

envolve a capacitação das pessoas porque elas não sabem lidar com isso. O 224 



 8

Prof. Ivan  diz que a violência contra a mulher é histórica e muito grande. As 225 

mulheres não se sentem à vontade para falar nesses espaços. O Prof. Marcos 226 

diz que quando a Congregação apóia a moção, sinaliza que apóia um assunto 227 

importante. Ele acha que se o texto couber, em essência o que o Prof. Alan 228 

falou, seria importante a inclusão também de outros tipos de violência, o que 229 

demonstraremos que os nossos coletivos também estão preocupados com a 230 

sociedade civil. Ele entende que a manifestação mantém uma ação positiva a 231 

fim de terminar com essa violência e pressionar a Universidade quanto a 232 

necessidade de colocar o assunto na sua agenda. Isso só reforça não 233 

atrapalha. O Prof. Alan diz que a Congregação do IME tem obrigação de incluir 234 

porque é um problema. O Prof. Tonelli acha que a USP precisa dar apoio às 235 

coisas importantes, que é necessário e eficiente a USP dar apoio às minorias. 236 

Que é importante o IME reconhecer este fato e cobrar o que é institucional. O 237 

Prof. Pierluigi diz que o IME está enfrentando pela 1ª vez algo que está há 238 

muito tempo dando problemas. Que a Universidade/IME se manifeste dizendo 239 

que não vão mais tolerar este tipo de coisa/violência. O Prof. Finger acha que 240 

o IME deve trazer para dentro as medidas para combater a discriminação 241 

social, a partir da Congregação. A Profª. Gisela acha que num contexto geral, 242 

a moção somará às iniciativas da Rede Não Cala e de outros coletivos, por 243 

estarem lançando seus manifestos neste período. Colocamos um parágrafo 244 

onde consta a minoria. A discente Bartira acha que podemos fazer ações, 245 

como uma discussão sobre o assunto dentro do IME. Deliberação: 22 votos 246 

favoráveis, 1 abstenção e 1 voto contrário ao encaminhamento da moção à 247 

Reitoria (anexo 2). Nada mais havendo a tratar, às dezoito horas e trinta e 248 

quatro minutos o senhor Presidente declara encerrada a sessão, agradecendo 249 

a presença de todos. Eu, Daniela Santana Carvalho, _________________, 250 

Assistente Técnica Acadêmica, do Instituto de Matemática e Estatística da 251 

Universidade de São Paulo, lavrei a ata desta reunião, que será assinada por 252 

mim e pelos membros presentes à reunião em que ela for discutida e 253 

aprovada. São Paulo, 10 de dezembro de 2015. 254 



Aspectos Acadêmicos da Proposta 

 

 O Instituto de Matemática e Estatística solicita 7 novos cargos de 

professor titular, sendo 3 para o Departamento  de Matemática, 2 para o 

Departamento de Matemática Aplicada, 1 para o Departamento de Estatística e 

1 para o Departamento de Ciência da Computação. O IME adotará como política 

a abertura de concursos, com possibilidade do uso de língua inglesa tanto na 

apresentação dos documentos quanto na realização das provas, que ofereçam 

aos seus professores associados a possibilidade de ocupar um cargo 

compatível com as atividades que desempenham e que, ao mesmo tempo, sirvam 

para atrair importantes lideranças científicas de todo o mundo. Observado 

esse aspecto de mérito acadêmico, a atribuição dos novos cargos terá como 

critério a busca da uniformização, entre os quatro departamentos, da razão 

entre o número de professores titulares e o número total de docentes.  

 Alguns indicadores que evidenciam a qualidade das atividades de 

pesquisa do IME merecem ser citados: (1) vinte dos docentes do Instituto são 

pesquisadores de nível 1A ou 1B do CNPq (o total nacional para as áreas de 

Matemática, Estatística e Ciência da Computação é 142), seis professores 

associados do IME são pesquisadores de nível 1 e, ao todo, 56 docentes do 

IME são bolsistas de pesquisa do CNPq;  (2) nove projetos temáticos da 

Fapesp em andamento e 40 concluídos são ou foram sediados no Instituto, o 

que equivale a 46% de todos os temáticos já financiados pela Fapesp nas 

áreas de Matemática, Probabilidade e Estatística e Ciência da Computação; 

(3) docentes do IME são pesquisadores principais em dois Cepids, o CeMEAI e 

o NeuroMat, este sediado na própria unidade; (4) 3 Núcleos de Apoio à 

Pesquisa são sediados na unidade, o NAWEB, o Numec-MaCLinC e o USP-e-

Science; (5) três programas de pós-graduação do Instituto têm nota 6 ou 7 da 

Capes; (6) 44 posdocs financiados por agências de fomento, sendo 29 deles 

estrangeiros, desenvolvem pesquisa no IME; (7) o Instituto tem 320 alunos de 

doutorado, sendo 93 deles estrangeiros 

 Dois  dos seis membros do comitê organizador do quadrienal 

“International Congress of Mathematicians”, que se realizará no Rio em 2018, 

são docentes do IME. Trata-se do mais importante evento internacional na 

área, onde são anunciados os agraciados com a Medalha Fields. Paralelamente 

ao ICM, a Assembleia Geral  da “International Mathematical Union” se reunirá 

em São Paulo.  

 O “São Paulo Journal of Mathematical Sciences”, periódico de pesquisa 

editado pelo IME, publicado e distribuído pela Springer, é recebido por 70 

bibliotecas em todo o mundo.  

 São numerosos demais para serem mencionados aqui os eventos de porte 

internacional organizados pelo IME e os convênios de colaboração com 

instituições  estrangeiras que têm a participação de docentes do IME. Um 

indicador que dá uma ideia da intensidade desses contatos é o número de 182 

pesquisadores estrangeiros que visitaram o Departamento de Matemática entre 

2011 e 2015. 
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