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ATA DA 588ª SESSÃO (ORDINÁRIA) DA CONGREGAÇÃO - Aos vinte e três dias do1

mês de março de dois mil e dezessete, às dezesseis horas e nove minutos, reúne-se a2

Congregação do Instituto de Matemática e Estatística da Universidade de São Paulo na3

sala da Congregação, Edifício Professor Cândido Lima da Silva Dias, Cidade Universitária4

“Armando de Salles Oliveira”. O senhor Presidente, Professor Doutor Clodoaldo Grotta5

Ragazzo, Diretor do Instituto, declara abertos os trabalhos com a presença dos seguintes6

membros: Severino Toscano do Rego Melo (Vice Diretor), Artur Hideyuki Tomita (Chefe do7

MAT), Adilson Simonis (Chefe do MAE), Sérgio Muniz Oliva Filho (Chefe do MAP), Junior8

Barrera (Chefe do MAC), Mary Lílian Lourenço (Presidente da CG), Márcia D´Elia Branco9

(Vice-Presidente da CPG), Júlio Michael Stern (Presidente da CPq), Eduardo Colli10

(Presidente da CCEx), Daciberg Lima Gonçalves, Fabio Kon, Fábio Prates Machado,11

Marcelo Finger, Roberto Marcondes César Junior e Yoshiharu Kohayakawa12

(Representantes dos Professores Titulares); Alan Mitchell Durham, Alfredo Goldman vel13

Lejbaman, Marcos Nascimento Magalhães, Pierluigi Benevieri, Ronaldo Fumio Hashimoto,14

Leliane Nunes de Barros e Vanderlei da Costa Bueno, (Representantes dos Professores15

Associados); Ivan Struchiner, Cláudia Monteiro Peixoto, Pedro Aladar Tonelli e Viviana16

Giampaoli (Representantes dos Professores Doutores); Mônica Sandoval Carneiro17

(Suplente dos Professores Doutores); Rodrigo Lima Dias e Pedro Enrico Cunha Laura18

(Representantes Discentes de Graduação), Marisa dos Reis Cantarino e Simone Bega19

Harnik (Representante Discente de Pós-Graduação), Elizabeth Barbosa dos Santos20

(Representante dos Servidores Técnicos-Administrativos), perfazendo 3321

comparecimentos sobre um total de 45 membros. Presentes também: Daniela Santana22

Carvalho (Assistente Técnica Acadêmica); Paixão de Mattos Padrão Saldanha (Assistente23

Técnica Administrativa) e Joaquim Vilemar de Sousa Rocha (Assistente Técnico24

Financeiro). EXPEDIENTE - ATA: Ata da sessão 587ª (ordinária), realizada em25

08.12.2016. A pedido dos membros registro que apesar de na linha 89 da Ata 587ª,26

constar que o tema reforma da Biblioteca iria aparecer como item de pauta para27

deliberação nessa Congregação, o Diretor achou pertinente que o assunto fosse28

deliberado pelo CTA. Deliberação: Após algumas correções, aprovada com uma29

abstenção. COMUNICAÇÕES DO PRESIDENTE: O Presidente não tem nada a30
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comunicar. COMUNICAÇÕES DOS PRESIDENTES DAS COMISSÕES E DO31

REPRESENTANTE JUNTO AO CO: O Presidente da CCEx não tem nada a informar. A32

Presidente da CG comunica que o Regimento da Graduação foi encaminhado a CG pela33

Pro-reitoria de Graduação. Até a presente data não ocorreu discussão do mesmo na CG.34

O Presidente da CPq diz que na última reunião do Conselho de Pesquisa discutiu-se35

sobre a preocupação com a verba para custear os projetos. O Prof. Marcos Magalhães,36

representante suplente junto ao Co, diz que o que ele viu no dia do Co foi uma cena de37

guerra, muitos policiais e muitas agressões para que os membros do Co pudessem entrar38

na Reitoria. Menciona também a que não foi incluída na pauta do Co a escolha dos39

membros da CLR, CAA e COP, como de praxe. Apresentou, entre outras, a sugestão de40

eliminação de um capítulo inteiro do documento “Parâmetros da sustentabilidade da USP”.41

Menciona que o Reitor só deixou os que estavam inscritos no fim da fila para falar sobre o42

assunto, quando, após revolta dos estudantes e alguns docentes, o Co aprovou por43

votação a continuação da discussão. Diz também que o certo seria adiar a discussão para44

a próxima reunião e não interrompê-la para votar em seguida, sem discutir direito.45

Menciona que um dos destaques que fez foi sobre a relação 40/60 para46

funcionário/docente. E indagou sobre quando que o Co teria discutido o assunto. E47

comenta que esse foi uns dos destaques que fez na reunião. A votação foi 52 a favor, 3248

contra com 2 abstenções. O Diretor fala que um dos pontos principais do documento é a49

limitação de gasto de 85% com pessoal. Diz que votou a favor, porque a medida é50

essencial. MANIFESTAÇÃO DOS MEMBROS: O Prof. Daciberg diz que a USP está em51

regime de ditadura e cita três medidas absurdas que foram tomadas nessa gestão: 1) A52

questão do fechamento das creches. Contudo, informa que em 22.3.2017 o Judiciário53

emitiu parecer favorável a abertura da creche Oeste. 2) A questão das 400 famílias que o54

Reitor prejudicou quando não pagou os salários dos funcionários que estavam em greve,55

e depois a justiça pediu para pagar. 3) Chamar a Polícia para poder fazer a reunião do Co.56

Menciona ainda que tem outras formas para se fazerem as coisas, mas não de forma57

arbitrária. O Prof. Ivan diz que ele, o Prof. Daciberg e o Prof. Pierluigi foram distribuir58

panfletos, no bloco B e foram abordados por uma vigilante dizendo que não podia59

panfletar dentro do bloco B. O Diretor lembra que no ano passado na época da greve,60
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algumas pessoas entraram em todas as salas e foi pedido para que isso não ocorresse61

mais sem que o IME autorizasse a distribuição. O Prof. Ivan faz um relato do que ele viu62

no dia da reunião do CO porque ele também estava lá. Menciona que não teve agressão63

por parte dos manifestantes. Diz que teve palavras de ordem: “Não tem arrego”. Diz que64

os policiais se vestiam com capacetes e começaram a jogar gás e correr atrás dos65

manifestantes. Menciona que ficou lá por duas horas. DISCUSSÃO DA PAUTA: Inclusão66

dos itens 2.4.2 a 2.4.6. O Prof. Pedro Tonelli propõe retirada do item 2.1.5 de pauta, em67

virtude de renovação da Congregação para o próximo mês. O Prof. Junior Barrera propõe68

a inversão para a deliberação dos itens 2.8 e 2.11. O Prof. Daciberg pede inclusão de uma69

moção no item 2.11, chamando de item 2.11 b). ORDEM DO DIA. 2.1 - ELEIÇÕES - 2.1.170

- Homologação - Eleição Geral – Portaria - Renovação dos membros da Congregação,71

CTA e Conselhos dos Departamentos, que será realizada das 9h do dia 17.04 às 17h do72

dia 18.04.2017. Aprovada ad referendum da Congregação, pelo Sr. Diretor, em 16.3.2017.73

Deliberação: Homologado pela unanimidade dos presentes. 2.1.2 - Comissão de Pós-74

Graduação – a) Eleição para Presidente e Vice-Presidente – Chapa inscrita: Profs75

Henrique Guzzo Junior - MAT (Presidente) e Márcia D´Elia Branco - MAE (Vice-76

Presidente). Deliberação: 27 votos e 06 brancos. 2.1.3 - Homologação - CCSL -77

Designação dos Profs. Flávio Soares Corrêa da Silva e Daniel Macedo Batista como78

Diretor e Vice-Diretor do CCSL, pro tempore, pelo mandato de 19.12.2016 à 23.03.2017,79

dentre uma lista de indicações aprovadas pelo Conselho do MAC em 03.11.2016.80

Aprovado ad referendum da Congregação, pelo Sr. Diretor, em 19.12.2016. Deliberação:81

Homologado pela unanimidade dos presentes. 2.1.4 - CCSL - Lista tríplice para escolha82

do Diretor e Vice-Diretor – Os Profs. Flávio Soares Corrêa da Silva, Daniel Macedo Batista83

e Renata Wassermann foram indicados pelo Departamento. Indicações aprovadas pelo84

Conselho do MAC em 03.11.2016. Deliberação: os nomes dos Professores Doutores85

Flávio Soares Corrêa da Silva e Daniel Macedo Batista foram aprovados pela86

unanimidade dos presentes para Diretor e Vice-Diretor, respectivamente, do CCSL. 2.1.5 -87

Conselho Universitário - representante da Congregação junto ao Conselho Universitário,88

em função da saída da Profa. Lúcia Pereira Barroso da Congregação, como representante.89

Foi proposto, pelo Prof. Pedro Tonelli a retirada do desse item de pauta, em virtude de90
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renovação da Congregação para o próximo mês. Foi colocado em votação se o item seria91

retirado de pauta para deliberação para a próxima Congregação. Aprovado por 17 votos92

favoráveis, 12 votos contrários e 3 abstenções. Deliberação: Matéria retirada de pauta93

para a eleição ser feita na próxima reunião da Congregação. 2.2 - CONCURSOS - 2.2.1 -94

Solicitação do MAC, de cargo de titular em decorrência da aposentadoria do Prof. Routo95

Terada, no Departamento. Aprovado pelo Conselho do MAC em 09.02.2017. Deliberação:96

Aprovado pela unanimidade dos presentes. 2.2.2 - Homologação - Complementação da97

indicação de nomes para Comissão Julgadora de Concurso de Livre-Docência (MAC) –98

Candidato: Marcel Parolin Jackowski: Profs. Drs.: Luiz Antonio Baccalá (Associado – EP-99

USP), Marcelo Knörich Zuffo (Associado – EP-USP), Roseli de Deus Lopes (Associada –100

EP-USP), Léo Pini Magalhães (Titular – UNICAMP), aprovado pelo do Conselho do101

Departamento em 9.2.2017. 2.2.3 - Homologação - Complementação da indicação de102

nomes para Comissão Julgadora de Concurso de Livre-Docência (MAP) – Candidato:103

Antonine Laurain: Profs. Drs.: Raúl González Lima (Associado – EP-USP), Emilio Carlos104

Nelli Silva (Titular – EP-USP), Walter Figueiredo Mascarenhas (Associado – IME-USP),105

aprovado ad referendum do Conselho do Departamento em 16.3.2017. Deliberação dos106

itens 2.2.2 e 2.2.3: Homologados pela unanimidade dos presentes. 2.2.4 - Relatório107

Comissão Julgadora – Homologação. Concurso de Professor Titular (MAE) – Candidato108

aprovado: Nikolai Valtchev Kolev. 2.2.5 - Edital para abertura de Concurso de Professor109

Doutor (MAE) - vaga em virtude do CEPID. Aprovado pelo Conselho do Departamento em110

16.03.2017. Deliberação dos itens 2.2.4 e 2.2.5: Aprovado pela unanimidade dos111

presentes. 2.3 - RECURSO CONTRA DECISÃO DA CG - Trancamento total - Elias Luiz112

Elizeu (BM) requer trancamento total a partir do segundo semestre de 2016. Recurso não113

acatado pela CG em 15.03.2017. Deliberação: Aprovada a decisão da CG com 1114

abstenção. 2.4 - EQUIVALÊNCIA / RECONHECIMENTO DE TÍTULO - 2.4.1-115

Homologação - Reconhecimento do titulo de Doutor – expedido pela Rutgers, The State116

University of New Jersey, Estados Unidos, em nome de Aritanan Borges Garcia Gruber.117

Área de concentração: Ciência da Computação. Aprovado pela CPG em 17.03.2017.118

Aprovado ad referendum da Congregação, pelo Sr. Diretor, em 17.03.2017. Deliberação:119

Homologado pela unanimidade dos presentes. 2.4.2 - Equivalência do título de Doutor –120
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expedido pela Universitá Degli Studi Di Milano, Itália, em nome de Nicola Sambonet, para121

fins funcionais. Área de concentração: Matemática. Aprovado pela CPG em 17.3.2017.122

2.4.3 - Equivalência do título de Mestre – expedido pela Universidad Nacional de Colômbia,123

Colômbia, em nome de Andres Felipe Flóres Rivera, para fins de contagem de créditos124

para o Doutorado. Área de concentração: Estatística. Aprovado pela CPG em 17.3.2017.125

2.4.4 - Equivalência do título de Mestre – expedido pela Universitá Degli Studi Di Milano,126

Itália, em nome de Nicola Sambonet, para fins funcionais. Área de concentração:127

Matemática. Aprovado pela CPG em 17.3.2017. 2.4.5 - Equivalência do título de Mestre –128

expedido pela Universidad Católica de Chile, Chile, em nome de Awo Sotsofe Tsagbey,129

para fins de contagem de créditos para o Doutorado. Área de concentração: Estatística.130

Aprovado pela CPG em 17.3.2017. 2.4.6 - Equivalência do título de Mestre – expedido131

pelo Institut Polytechnique de Grenoble, França, em nome de Morgan Florian Thibaut,132

para fins de contagem de créditos para o Doutorado. Área de concentração: Estatística.133

Aprovado pela CPG em 17.3.2017. Deliberação dos itens 2.4.2 a 2.4.6: Aprovados pela134

unanimidade dos presentes. 2.5 - RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO CCSL - Relatório de135

Atividades do CCSL (Centro de Competência em Software Livre) – Período de 2016.136

Aprovado ad referendum do Conselho do MAC em 23.02.2017. Deliberação: Aprovado137

pela unanimidade dos presentes. 2.6 - TERMOS DE COLABORAÇÃO – PROFESSOR138

SÊNIOR - 2.3.1 - Routo Terada (MAC). Aprovado pelo Conselho do Departamento em139

16.03.2017. Deliberação: Aprovado por unanimidade dos presentes. 2.7 - ALTERAÇÃO140

DO HORÁRIO DAS REUNIÕES DA CONGREGAÇÃO - Alteração dos horários das141

reuniões da Congregação, das 16h00 para as 14h00. A partir da próxima reunião a142

Congregação será às 14h00. O Prof. Marcos Magalhães fala que tem pessoas que já se143

comprometeram com o horário. O Prof. Daciberg diz que devemos esperar para o próximo144

semestre. O Colegiado tomou ciência da alteração do horário da Congregação. 2.8 – a)145

MOÇÃO (MAC) – Moção sobre a violência dentro da USP. Aprovada pelo Conselho do146

departamento em 16.03.2017. b) MOÇÃO (MAT) – Moção de repúdio sobre a questão da147

violência dentro da USP. Aprovada pelo Conselho do departamento em 08.03.2017. O148

Prof. Ivan diz que vai votar contra a moção do MAC porque a mesma iguala violência à149

resistência. O Prof. Roberto Marcondes diz que o MAC se preocupa com a violência que150
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está acontecendo na Universidade. O Prof. Marcelo Finger diz que tem medo que alguém151

morra e isso é muito sério. O Prof. Eduardo Colli propõe que a Congregação encaminhe152

as manifestações do MAC e do MAT separadamente, porque a Congregação não vai153

chegar num consenso. A Profª Mary Lílian diz que o encaminhamento do Prof. Eduardo154

Colli é perfeito. Comenta que foi favorável a moção do MAT, aprovada no departamento, e155

já assinou a moção do MAT e indaga o porque não pode assinar a moção do MAC. Que156

não vê incoerência. Menciona também que quando os portões da Universidade foram157

fechados, os funcionários e alunos, que cuidam de animais de laboratórios, foram158

impedidos de entrar na Universidade, isso também é uma violência. O Prof. Julio Stern diz159

o que seria um enfrentamento simétrico: seria a turma que quer trancar a Universidade160

enfrentando a turma que quer abrir a Universidade. Comenta ainda que quando ele era161

estudante, quem trancava a Universidade era repudiado. A Profa Viviana Giampaoli162

menciona que esta moção apresentada pelo Prof. Junior Barrera dizendo que era para163

motivar a reflexão e que se tentou colocar “simetria”. A Profa. Viaviana solictoua o Porf.164

Junior que explique melhor essa simetria. Diante do qual o Prof. Junior Barrera responde165

que não irá explicar nada, pois o documento já está subentendido. O Discente Enrico diz166

que a Universidade não dá espaço para quem tem opinião contrária. O Prof. Pedro diz167

concordar com a proposta do Prof. Eduardo Colli de enviar as duas moções, mas não168

assinaria nenhuma delas. O Prof. Marcos diz que a Congregação poderia votar uma169

moção contra a outra porque a Moção do MAC coloca tudo no mesmo plano. Diz que o170

problema dele com a moção do MAC é porque ela dá a entender que os manifestantes171

deverão parar de lutar, ela iguala coisas diferentes. Foram colocadas as duas moções em172

votação, uma de cada vez. Deliberação: A moção do MAC foi aprovada por 18 votos173

favoráveis, 11 votos contrários e 1 abstenção, para ser enviada ao Conselho Universitário.174

A proposta de moção do MAT foi aprovada por 16 votos favoráveis, 9 votos contrários e 5175

abstenções, para ser enviada ao Conselho Universitário. 2.9 - MANIFESTAÇÃO - (MAT) –176

Sobre o Projeto “USP do Futuro”. Matéria não deliberada nas reuniões de 29.9.2016,177

27.10.2016 e 08.12.2016, por falta de quorum. O Prof. Junior Barrera diz que se a178

Congregação quiser que a Universidade continue propiciando o bem para todos, alunos,179

funcionários e docentes, precisa de recursos. Diz que o Estado não pode ajudar a180
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Universidade mais do que já ajuda, pois está falido, então é de bom senso a procura de181

auxílio financeiro não público. O Prof. Daciberg diz que a USP sempre cresceu e agora182

vem com essa história da crise. O que está em jogo é onde se gasta o dinheiro do Estado.183

O Prof. Marcos diz que o Governador não cumpriu com os compromissos que tinha com a184

USP. Menciona ainda que o Reitor usa o discurso de 105% de gasto com pessoal para185

criar esse clima, mas isso é falso. Matéria retirada de pauta por falta de quorum. 2.10 -186

PRÊMIO – Discussão sobre uma premiação dirigida aos formandos do curso do187

Bacharelado em Ciência da Computação, a partir da manifestação do Conselho do MAC.188

Matéria não deliberada nas reuniões de 27.10.2016 e 08.12.2016, por falta de quorum.189

Matéria retirada de pauta, por falta de quorum. 2.11 - BOLSAS – Manifestação do MAC,190

referente à proposta de priorizar a concessão de bolsas acadêmicas e de trabalho para191

alunos com bom aproveitamento do curso e que tenham dificuldades financeiras.192

Aprovado pelo Conselho do Departamento em 31.03.2016. Matéria não deliberada nas193

reuniões de 11.08.2016 e 29.9.2016 por falta de quorum. Matéria retirada de pauta, na194

reunião de 27.10.2016, para verificar como a SAS procede à concessão de bolsas, e qual195

o critério de desempate que é utilizado pela mesma. Matéria não deliberada na reunião de196

8.12.2016, por falta de quorum. Matéria retirada de pauta, por falta de quorum. Nada mais197

havendo a tratar, às dezoito horas e cinqüenta e quatro minutos, o senhor Presidente198

declara encerrada a sessão, agradecendo a presença de todos. Eu, Daniela Santana199

Carvalho, _________________, Assistente Técnica para Assuntos Acadêmicos, do200

Instituto de Matemática e Estatística da Universidade de São Paulo, lavrei a ata desta201

reunião, que será assinada por mim e pelos membros presentes à reunião em que ela for202

discutida e aprovada. São Paulo, 23 de março de 2017.203


