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ATA DA 587ª SESSÃO (ORDINÁRIA) DA CONGREGAÇÃO - Aos oito dias do1
mês de dezembro de dois mil e dezesseis, às dezesseis horas e quatorze2
minutos, reúne-se a Congregação do Instituto de Matemática e Estatística da3
Universidade de São Paulo na sala da Congregação, Edifício Professor Cândido4
Lima da Silva Dias, Cidade Universitária “Armando de Salles Oliveira”. O senhor5
Presidente, Professor Doutor Clodoaldo Grotta Ragazzo, Diretor do Instituto,6
declara abertos os trabalhos com a presença dos seguintes membros: Severino7
Toscano do Rego Melo (Vice Diretor), Artur Hideyuki Tomita (Chefe do MAT),8
Adilson Simonis (Chefe do MAE), Sérgio Muniz Oliva Filho (Chefe do MAP),9
Junior Barrera (Chefe do MAC), Mary Lílian Lourenço (Presidente da CG),10
Henrique Guzzo Junior (Presidente da CPG), Júlio Michael Stern (Presidente da11
CPq), Eduardo Colli (Presidente da CCEx), Daciberg Lima Gonçalves, Fábio12
Prates Machado, Roberto Marcondes César Junior, Routo Terada, Yoshiharu13
Kohayakawa (Representantes dos Professores Titulares); Nelson Ithiro Tanaka,14
Marcos Nascimento Magalhães, Miguel Natalio Abadi, Pierluigi Benevieri e15
Vanderlei da Costa Bueno, (Representantes dos Professores Associados);16
Cláudia Monteiro Peixoto, Gisela Tunes da Silva, Pedro Aladar Tonelli e Viviana17
Giampaoli (Representantes dos Professores Doutores); Uriel Engel Piffer, Ana18
Luiza da Conceição Tenório (Representantes Discentes de Graduação), Bartira19
Maués (Representante Discente de Pós-Graduação), Elizabeth Barbosa dos20
Santos (Representante dos Servidores Técnicos Administrativos), perfazendo21
28 comparecimentos sobre um total de 44 membros. Presentes também:22
Daniela Santana Carvalho (Assistente Técnica Acadêmica); Paixão de Mattos23
Padrão Saldanha (Assistente Técnica Administrativa) e Joaquim Vilemar de24
Sousa Rocha (Assistente Técnico Financeiro). EXPEDIENTE - ATA: Atas das25
sessões 585ª (ordinária), realizada em 27.10.2016 e 586ª (extraordinária),26
realizada em 17.11.2016. Deliberação: Aprovadas pela unanimidade dos27
presentes após algumas correções. COMUNICAÇÕES DO PRESIDENTE:28
Diretor fala sobre o cargo vacante de titular no Co, explica que quando a Profa.29
Lúcia Barroso deixou de ser membro da Congregação, surgiu a dúvida se o Prof.30
Marcos Magalhães subiria ou não, e foi verificar; enviou uma consulta formal à31
PG que devolveu com um parecer onde menciona ser necessário que se faça a32
eleição para titular. Como é um caso delicado, avisa a todos que será colocado33
em eleição na próxima Congregação, em março de 2017. O Prof. Marcos lê o34
ofício enviado para a PG solicitando esclarecimentos e menciona sobre os35
pareceres não serem conclusivos. Relembra as substituições já feitas pelo IME,36
para o mesmo cargo, sendo eleitos com chapas e sempre o suplente subiu.37
Menciona ainda que o espírito da chapa deve ser preservado e respeitado. Diz38
que não acha que esse é o procedimento correto, uma vez que uma sugestão39
não é obrigatória, além de não ser clara. E que as chapas concorrentes eram40
contrárias. O Prof. Marcos Magalhães faz uma manifestação para a ata, anexa41
(anexo 1). Menciona ainda sobre a mudança estatutária que o Co aprovou em42
06.12.2016, sobre Vice-Diretor, Vice-Chefia do Departamento e Museus. O Prof.43
Junior Barrera diz que neste momento a Congregação não tem o que julgar, que44
devemos fazer o que for correto. O Prof. Julio Stern diz que discorda que o45
parecer da PG não seja conclusivo, diz também que a Congregação pode46
concordar ou não. Fala que acha que as regras estão complicadas, que não47
estão claras, mas não podemos ignorar o que a PG falou. O Prof. Henrique48
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Guzzo informa que nas CCPs, o suplente sobe, e é eleito um novo suplente com49
o mandato tampão. Mas não sabe se está errado, mas sempre foi feito dessa50
forma. O Prof. Adilson Simonis discorda quando o Prof. Marcos fala que são51
duas chapas contrárias. Diz ainda que é saudável indicar alguém para titular52
e/ou suplente e se tiver outra chapa não há ortogonalidade. Sugere que se53
cumpra o parecer da PG. O Prof. Clodoaldo diz que vai verificar a questão com54
a PG. Comunica que a Congregação vai seguir o que vier e não acha que é algo55
antidemocrático. O Prof. Pedro Tonelli diz que é um caso obviamente casuístico56
e que a primeira carta é absurda, pois revela intenção de manipulação na57
eleição. O Diretor menciona que não tem nenhuma inverdade na carta. O Prof.58
Pedro Tonelli diz que o Prof. Clodoaldo foi desleal, que está fazendo isso59
porque o representante é de lado oposto ao do dele. Afirma ainda que o Diretor60
não vota de acordo com a decisão da Congregação. O Prof. Junior Barrera diz61
que quando foi representante também votou de acordo com o colegiado. O Prof.62
Pedro Tonelli diz que o Prof. Junior ajudou a fazer tudo isso. O Prof. Julio Stern63
informa que a legislação é confusa e contraditória e que as justificativas do Prof.64
Marcos Magalhães são razoáveis; diz também que na USP as eleições são65
muito diferentes. O Prof. Marcos Magalhães informa que irá pensar sobre o que66
vai escrever, diz que infelizmente nessa Universidade, num momento dois mais67
dois é quatro e em outro momento não é. O Prof. Julio Stern diz que falam muito68
do espirito republicano, mas pergunta o que é isso, pois a PG dá uma resposta69
confusa, porque a legislação é contraditória e o que ele viu foi que o Diretor teve70
uma dúvida e fez um pedido, mas veio uma resposta confusa, então ele fez um71
segundo pedido para tentar entender e veio uma nova resposta. O Prof. Sergio72
Oliva sugere que se consulte a CLR. O Prof. Marcos Magalhães comunica que73
pensará se irá solicitar uma posição da CLR. O Diretor informa que a respeito74
do que o Prof. Pedro Tonelli falou sobre ele não votar de acordo com a75
Congregação é verdade, diz que vota de acordo com a cabeça dele.76
COMUNICAÇÕES DOS PRESIDENTES DAS COMISSÕES E DO77
REPRESENTANTE JUNTO AO CO: O Prof. Marcos Magalhães diz que a78
reunião de 8.11.16 já foi comentada que chegou a terceira versão sobre a79
avaliação docente, na sexta-feira para ser votada na terça-feira. Diz que80
magicamente não se eliminou a CERT. Fala que a proposta era para manter a81
CERT e não precisava de quórum qualificado. Diz que várias unidades pediram82
para adiar um mês. Mas o Reitor com um discurso desqualificador falou que as83
pessoas estavam enrolando e não queriam votar. Coloca que, no seu ponto de84
vista o Reitor fez um discurso final agressivo, dizendo que não iria adiar a85
votação. O Prof. Marcos Magalhães menciona ainda que mesmo as pessoas86
que queriam adiar por um mês votaram a favor. MANIFESTAÇÕES DOS87
MEMBROS: não houve. DISCUSSÃO DA PAUTA: Inclusão do Edital de LD do88
MAC. Incluir na próxima pauta da Congregação a reforma da Biblioteca.89
ORDEM DO DIA. 2.1 - ELEIÇÕES - Apreciação das indicações para90
representantes do Comitê Editorial da Revista São Paulo Journal of91
Mathematical Science. Membros: reconduções do Prof. Marcelo Finger (MAC),92
aprovada pelo Conselho do MAC em 13.10.2016 e do Prof. Frank Michael93
Forger (MAP), aprovada pelo Conselho do MAP em 26.10.2016. Deliberação:94
Aprovadas as reconduções por unanimidade dos presentes. Proposta do Editor95
Chefe – Vyacheslav Futorny para eliminar a comissão de Representantes dos96
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Departamentos e incluir os membros atuais para corpo de editores associados.97
A Comissão está de acordo com a Proposta do Prof. Vyacheslav Futorny.98
Deliberação: Matéria retirada de pauta para que se tenha uma redação da99
alteração do Regimento. 2.2 - CONCURSOS - 2.2.1 Homologação – Solicitação100
do MAE, pela permanência do cargo vago em decorrência da aposentadoria do101
Prof. Carlos Alberto de Bragança Pereira, no Departamento. Aprovado ad102
referendum da Congregação, pelo Sr. Diretor, em 15.12.2015. Deliberação:103
Homologado por unanimidade dos presentes. 2.2.2 - Complementação da104
indicação de nomes para Comissão Julgadora de Concurso de Titular (MAE) –105
Candidatos: Victor Hugo Lachos Dávila, Vanderlei da Costa Bueno, Niklai106
Valtchev Kolev e Márcia D`Elia Branco: Profs. Drs.: Yoshiharu Kohayakawa107
(Titular-IME-USP), Yoshiko Wakabayashi (Titular-IME-USP), Francisco Cribari108
Neto (Titular-UFPE), Josemar Rodrigues (Aposentado – ICMC), Gauss109
Moutinho Cordeiro (Titular-UFRPE), Maria Eulália Vares (Titular – UFRJ),110
Oswaldo Luiz do Valle Costa (Titular-EP-USP), Nestor Felipe Caticha Alfonso111
(Titular-IF-USP) e Mario Jose de Oliveira (Titular-IF-USP). Aprovado pelo112
Conselho do Departamento em 24.11.2016. Deliberação: Aprovado pela113
unanimidade dos presentes (sem a presença do Prof. Vanderlei da Costa114
Bueno). 2.2.3 - Editais para abertura de concursos de Livre-Docência - 1º115
semestre 2017 – MAP, MAE e MAC – sem alterações em relação ao 2º116
semestre de 2016; MAT – Inclusão da Especialidade 27: Geometria Simplética e117
Grupoides de Lie (baseado nas disciplinas MAT6654 – Geometria Simplética e118
MAT6641 – Introdução à Geometria de fibrados em grupoides). Deliberação:119
Aprovado por unanimidade dos presentes. 2.2.4 - Concurso de Livre-docência120
(MAC) – Edital ATAc 016/2016: a)Apreciação da inscrição - Candidato: Marcel121
Parolin Jackowski. Deliberação: Aprovado pela unanimidade dos presentes; b)122
Proposta de nomes para a comissão julgadora: Membros titulares: Profs. Drs:123
Roberto Marcondes César Junior (Titular – IME-USP), Alexandre Xavier Falcão124
(Titular - UNICAMP), Arnaldo de Albuquerque Araújo (Associado - UFMG),125
Koichi Sameschima (Associado – FM-USP), Edson Amaro Junior (Associado –126
FM-USP). Membros suplentes: Profs. Drs: Ronaldo Fumio Hasminoto127
(Associado - IME-USP), Roberto de Alencar Lotufo (Titular – UNICAMP),128
Luciano da Fontoura Costa (Titular – IFSC-USP), Nelson Delfino d´Àvila129
Mascarenhas (Titular - FACCAMP), Siome Klein Goldenstein (Associado –130
UNICAMP), Sergio Shiguemi Furuie (Titular – EP-USP), Marco Antonio131
Gutierrez (Professor Colaborador – Instituto do Coração – FM-USP), Rodrigo132
Affonseca Bressan (Associado – UNIFESP), Carlos Alberto Moreira Filho133
(Associado – FM). Deliberação: Aprovado pela unanimidade dos presentes.134
2.2.5 - Concurso de Livre-docência (MAP) – Edital ATAc 014/2016: a)135
Apreciação da inscrição - Candidato: Antoine Laurain. Deliberação: Aprovado136
por unanimidade dos presentes; b) Proposta de nomes para a comissão137
julgadora: Membros titulares: Profs. Drs: Saulo Rabello Maciel de Barros138
(Associado - IME-USP), Ernesto Julián Goldberg Birgin (Titular - IME-USP),139
José Alberto Cuminato (Titular – ICMC-USP), Paulo José da Silva e Silva140
(Associado - UNICAMP), Alfredo Noel Iusem (Titular - IMPA). Membros141
suplentes: Profs. Drs: Clóvis Caesar Gonzaga (Titular – UFSC), Antonio Luiz142
Pereira (Titular - IME-USP), Paulo Domingos Cordaro (Titular – IME-USP),143
Francisco Odair Vieira de Paiva (Adjunto – UFSCar) - quorum 2/3. Deliberação:144
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Aprovado por unanimidade dos presentes. 2.3 - TERMOS DE COLABORAÇÃO145
– PROFESSOR SÊNIOR - 2.3.1 - Siang Wun Song (MAC). Aprovado pelo146
Conselho do Departamento em 3.11.2016. Deliberação: Aprovado por147
unanimidade dos presentes. 2.3.2 - Paulo Feofiloff (MAC). Aprovado pelo148
Conselho do Departamento em 3.11.2016. Deliberação: Aprovado pela149
unanimidade dos presentes. 2.3.3 - Claudia Cueva Cândido (MAT). Aprovado150
pelo Conselho do Departamento em 30.11.2016. Deliberação: Aprovado pela151
unanimidade dos presentes. 2.4 - RECURSO CONTRA DECISÃO DA CG:152
Matrícula em Disciplina – Lucas de Lara Ribeiro, requer matrícula fora de153
prazo na disciplina MAP2220 – T. 54, concomitantemente com o requisito.154
Recurso não acatado pela CG em 2.12.2016. Deliberação: Aprovada a decisão155
da CG com 26 votos favoráveis e 1 abstenção. 2.5 - ESTRUTURA156
CURRICULAR: 2.5.1 - Departamento de Matemática Aplicada – Estrutura157
Curricular do curso de Bacharelado em Matemática Aplicada e Computacional –158
criação da Habilitação em Atuária, para 2018 – Aprovada pela CG em 2.12.2016.159
Deliberação: Aprovado por unanimidade dos presentes uma nova habilitação160
para o MAP, foi retirada a habilitação da FMVZ e entrou a habilitação da FEA.161
2.5.2 - Departamento de Matemática Aplicada – Criação de três disciplinas162
obrigatórias para o curso de Ciências Atuarias da FEA. Deliberação: Aprovado163
por unanimidade dos presentes. 2.6 - RENOVAÇÃO DO RECONHECIMENTO164
DO CURSO DE BACHARELADO EM ESTATÍSTICA (BE) – Aprovada pela CG165
e pela Congregação em 23 e 29.9.2016, respectivamente. O Conselho do MAE,166
em 24.11.2016, acatou a sugestão da relatora, Profª Drª Simone do Rocio167
Senger Souza – Presidente da Comissão de Graduação do ICMC. A CG deu168
ciência que a sugestão da relatora foi acatada pelo Conselho do MAE, em169
02.12.2016. Deliberação: Aprovado por unanimidade dos presentes. 2.7 -170
ACORDO DE COOPERAÇÃO ACADÊMICA INTERNACIONAL - entre o IME e171
a Universidade de Carleton, Ottawa, Canadá; Para fins de facilitar e promover a172
cooperação entre a Universidade de Carleton e a USP, com o objetivo de apoiar173
a colaboração em pesquisa, capacitação e outras formas de parceiras/relações174
acadêmicas, sob a coordenação do Prof. Vyacheslav Futorny. Deliberação:175
Aprovado pela unanimidade dos presentes. 2.8 - CARGOS DE PROFESSOR176
TITULAR – COMISSÃO DE CARGOS DO IME: Solicitações de novos cargos177
de Professor Titular, conforme Circ. SG/CAA/68, de 13.10.2016. A Comissão de178
Cargos de Professor Titular do IME encaminha à Congregação, a solicitação de179
7 novos cargos de Professor Titular. A mesma Comissão, a partir dos textos do180
ano passado e das manifestações dos Departamentos, elaborou os textos a181
serem encaminhados pela Congregação: Aspectos Acadêmicos da Proposta e182
Descrição do IME. Foi sugerido pela Comissão de Titulares do IME a seguinte183
solicitação: Sete novos cargos com a ordem seguinte de prioridade: 1) MAP, 2)184
MAT, 3) MAC, 4) MAP, 5) MAT, 6) MAT, 7) MAE. O Prof. Adilson Simonis diz185
que o cargo deve ficar no Departamento que o Professor se aposentou, porém186
ele propõe que seja negociado com os outros Departamentos e depois o cargo187
seja devolvido para o MAE, assim que o cargo retornar. O Prof. Marcos fala que188
no conselho foi decidido que como o departamento de estatística possui dois189
cargos em aberto, podemos ceder um para algum outro depto., no compromisso190
da Congregação, órgão máximo, que quando o cargo voltar, seremos os191
primeiros a receber o cargo. O Diretor menciona que foi tentado ver a192
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equanimidade dos departamentos e por isso, pensamos na ordem de prioridade.193
O Prof. Adilson diz que o Departamento quer a garantia de devolução. Pois é194
natural e razoável que ficaremos um período sem receber cargos novos. O195
Diretor fala que não dá para acordarmos a devolução de um cargo quando um196
professor aposenta, mas sim pela prioridade. Com o tempo, é a idéia será197
uniformizar. O Prof. Toscano coloca que é preciso lembrar dos critérios198
aprovados pela Congregação, e que não ganhamos cargos no ano passado por199
não termos os critérios aprovados na ocasião. O Prof. Adilson Simonis relembra200
que no MAE: 1) Temos um cargo que tem que ser utilizado até abril/2017 e201
podemos emprestá-lo; 2) Podemos receber 1 cargo novo ou 1 cargo de202
aposentadoria. O Prof. Sérgio afirma que temos um Instituto a gerir, por isso,203
devemos olhar o IME como um todo e o MAP deu um cargo sem pedir nada em204
troca. O Prof. Junior menciona que deveria avaliar o potencial do Departamento205
que está recebendo o cargo. O Prof. Julio Stern diz que os professores Adilson206
Simonis e Junior Barrera estão vendo o cargo de titular como um mecanismo de207
promoção. Mas que o cargo de titular serve para trazer pessoas de fora. O Prof.208
Junior Barrera menciona que não há como olhar o mundo para ver se vamos209
abrir ou não o concurso, contudo menciona ainda que o pedido do Prof. Adilson210
Simonis é complicado, pois o problema de devolução não é simples, pois a vaga211
de retorno deveria ser excluída. O Prof. Colli pergunta: Qual é a proposta que o212
Prof. Adilson Simonis tem para a ordem de prioridade para cargos novos. O Prof.213
Adilson Simonis responde que estamos votando, nessa Congregação, o critério214
de prioridade para cargos novos. Diz ainda que quer ter clareza se estamos215
votando os cargos de aposentados ou não. O Prof. Fábio Prates coloca que o216
Departamento quer emprestar o cargo para outro departamento para que o217
mesmo seja utilizado logo, mas quer o mesmo de volta. O Prof. Toscano diz ser218
contra que o IME pague o empréstimo da Estatística para Aplicada. Coloca219
ainda que deveria ser um acordo entre o MAE e o MAP. E que quem deveria220
pagar é o MAP. O Prof. Marcos Magalhães menciona que o departamento fez221
um compromisso de ceder o cargo, mas com o compromisso de receber de222
volta na primeira oportunidade. Deliberação: Aprovado com 22 votos favoráveis223
e 1 abstenção a sugestão da Comissão de Cargos de Professor Titular do IME224
de solicitação de 7 novos cargos de Professor Titular com a seguinte ordem de225
prioridade: 1) MAP, 2) MAT, 3) MAC, 4) MAP, 5) MAT, 6) MAT, 7) MAE. 2.9 -226
BOLSAS – Manifestação do MAC, referente à proposta de priorizar a227
concessão de bolsas acadêmicas e de trabalho para alunos com bom228
aproveitamento do curso e que tenham dificuldades financeiras. Aprovado pelo229
Conselho do Departamento em 31.03.2016. Matéria não deliberada nas230
reuniões de 11.08.2016 e 29.9.2016 por falta de quorum. Matéria retirada de231
pauta, na reunião de 27.10.2016, para verificar como a SAS procede à232
concessão de bolsas, e qual o critério de desempate que é utilizado pela mesma.233
Deliberação: Não deliberado por falta de quorum. 2.10 - MANIFESTAÇÃO -234
(MAT) – Sobre o Projeto “USP do Futuro”. Matéria não deliberada nas reuniões235
de 29.9.2016 e 27.10.2016, por falta de quorum. Deliberação: Não deliberado236
por falta de quorum. 2.11 PRÊMIO – Discussão sobre uma premiação dirigida237
aos formandos do curso do Bacharelado em Ciência da Computação, a partir da238
manifestação do Conselho do MAC. Matéria não deliberada na reunião de239
27.10.2016, por falta de quorum. Manifestações do MAP e MAT. Deliberação:240
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Não deliberado por falta de quorum. Nada mais havendo a tratar, às dezenove241
horas e seis minutos, o senhor Presidente declara encerrada a sessão,242
agradecendo a presença de todos. Eu, Daniela Santana Carvalho,243
_________________, Assistente Técnica para Assuntos Acadêmicos, do244
Instituto de Matemática e Estatística da Universidade de São Paulo, lavrei a ata245
desta reunião, que será assinada por mim e pelos membros presentes à reunião246
em que ela for discutida e aprovada. São Paulo, 08 de dezembro de 2016.247


