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ATA DA 591ª SESSÃO (ORDINÁRIA) DA CONGREGAÇÃO - Aos vinte e dois1

dias do mês de junho de dois mil e dezessete, às quatorze horas e nove2

minutos, reuniu-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

declarou abertos os trabalhos com a presença dos seguintes membros:7

Severino Toscano do Rego Melo (Vice Diretor), Artur Hideyuki Tomita (Chefe do8

MAT), Adilson Simonis (Chefe do MAE), Sergio Muniz Oliva Filho (Chefe do9

MAP), Junior Barrera (Chefe do MAC), Mary Lilian Lourenço (Presidente da CG),10

Márcia D’Elia Branco (Vice-Presidente da CPG), Silvia Nagib Elian (Vice-11

Presidente da CCEx), Daciberg Lima Gonçalves, Fábio Prates Machado, Flávio12

Ulhoa Coelho, Jefferson Antonio Galves, Marcelo Finger, Paolo Piccione,13

Yoshiharu Kohayakawa e Yoshiko Wakabayashi (Representantes dos14

Professores Titulares); Alan Mitchell Durham, Alfredo Goldman vel Lejbman,15

Lucia Renato Junqueira, Marcos Nascimento Magalhães (Representantes dos16

Professores Associados); Roberto Hirata Junior e Ana Vieira de Melo (Suplentes17

dos Professores Associados); Alexandre Lymberopoulos, Leônidas de Oliveira18

Brandão, Marco Dimas Gubitoso (Representantes dos Professores Doutores);19

Christina Brech e Elisabeti Kira, (Suplentes dos Professores Doutores); Manoel20

Marcilio Sanches (Representante dos Professores Assistentes); Uriel Engel21

Piffer e Rodrigo Lima Dias (Representantes Discentes de Graduação), Simone22

Bega Harnik (Representante Discente de Pós-Graduação), Marcia de Carvalho23

Queiroz e Stela do Nascimento Madruga (Representantes dos Servidores24

Técnicos e Administrativos), perfazendo 34 comparecimentos sobre um total de25

47 membros. Presentes também: Daniela Santana Carvalho (Assistente Técnica26

Acadêmica), e Joaquim Vilemar Sousa Banhos Rocha (Assistente Técnico27

Financeiro). EXPEDIENTE - ATA: Ata da sessão 590ª (ordinária), realizada em28

18.5.2017. Deliberação: Aprovada por unanimidade dos presentes, após29

pequenas correções. COMUNICAÇÕES DO PRESIDENTE: Não houve30

comunicação. COMUNICAÇÕES DOS PRESIDENTES DAS COMISSÕES E31

DO REPRESENTANTE JUNTO AO CO: A Profa Márcia Branco mencionou que32



2

o Prof. Henrique Guzzo não veio à esta reunião em virtude de um problema de33

saúde. Comunicou que as inscrições dos programas de Pós-Graduação do IME34

serão online, a partir de um programa feito pelo ICMC que disponibilizará para o35

IME. A Profa Mary Lilian comunicou que a reunião do CoG realizada em oito de36

junho previa que se discutisse o vestibular. Contudo, o Pró-Reitor adiou o37

assunto para a próxima reunião do Conselho que, primeiramente, estava38

agendada para a data de hoje, e depois a data da reunião foi alterada para vinte39

e oito de junho. Menciona também que o Regimento da Graduação não passou40

na reunião de oito de junho e passará na reunião de agosto. Disse também que41

a Pró-Reitoria de Graduação está implantando um Programa denominado "VEM42

PARA USP"com o objetivo de aproximar o alunos da Escola Pública a USP. A43

USP ainda é desconhecida em muitas Escolas Públicas, pois os diretores de44

algumas escolas não sabem muito a respeito da Universidade, como por45

exemplo, que a mesma é pública e gratuita. Relata que tem mais ou menos um46

milhão de alunos de escolas públicas e com isso espera-se que mais ou menos47

duzentos mil participem do programa realizando uma prova escrita e dentre48

esses serão escolhidos entre 6 a 10 mil alunos. Cada Instituto49

poderá receber visita dos alunos, e organizar de sua maneira. Esses estudantes50

teriam isenção da taxa do vestibular , teriam vinte e cinco por cento de bônus.51

Disse ainda que a FUVEST mudou a sistemática de recrutamento52

para trabalhar como coordenador e/ou corretor de prova; A partir de53

agora todos os interessados devem se inscreverem na página da Fuvest;54

inclusive os funcionários também receberão orientação sobre as inscrições55

para que possam se cadastrar como fiscal, não haverá convite dos56

coordenadores de prédio diretamente para os funcionários. Disse também que57

quem mencionou isso foi o Presidente da CG do IQ, Prof. Renato Freire. A58

Presidente da CG informa também que o sistema de matrícula dos alunos59

mudará e terá uma nova página no Jupiter, muito moderna, com os horários das60

disciplinas e concomitância de horários. Disse ainda que as ocorrências61

disciplinares também estarão online e não mais em processo, e que ficará sob a62

responsabilidade de cada Unidade decidir se permite ou não os reingressos dos63

alunos por mais de uma vez para limpar os currículos. A Profa Silvia Nagib Elian64



3

informa que não tem nada a declarar e menciona que o Prof. Eduardo Colli está65

nesse momento na reunião do CoCEx em São Carlos. O Prof. Marcos66

Magalhães mencionou que na reunião do Co de trinta de maio, duas pessoas67

falaram sobre o tema Política de Inclusão: O Prof. Simon Schwartzman, membro68

da Sociedade Brasileira de Ciências e Pesquisador do Instituto de Estudos do69

Trabalho e Sociedade, e o Prof. Augusto Henrique Werneck Martins Procurador70

do Estado do Rio de Janeiro e Professor da PUC-RJ de Direito Administrativo;71

um a favor e um contra. O Prof. Marcos mencionou também que na reunião do72

Co foram referendados os membros indicados pelo reitor para as câmaras CAD73

e CAI. E que houve na reunião, pela primeira vez, desde outubro de 2016, o74

item manifestação dos membros, e que ele mencionou sobre as manifestações75

da Congregação do IME: aprovação das duas moções (MAC e MAT) contra a76

violência na USP. Mencionou também sobre a moção do MAT, “USP do Futuro”,77

que estava na pauta da Congregação do IME desde setembro de 2016, mas só78

foi deliberada pelo Colegiado na Congregação de abril de 2017. Disse ter79

mencionado também sobre a questão das creches, sobre a substituição do80

muro da raia por um alambrado que será feito pela Prefeitura de São Paulo.81

Comenta ainda que o Reitor disse que não haveria reajuste salarial, segundo82

proposta do Cruesp e endossada pela COP. O Prof. Marcos mencionou que83

esperava mais criatividade da COP, uma sugestão seria, priorizar para um84

reajuste, os salários menores de funcionários e docentes. Disse que isso foi85

aprovado como uma alternativa para buscar amenizar o impacto da inflação nos86

menores salários no segundo semestre. Disse também que foi proposta uma87

resolução sobre redução de jornada que foi aprovada, mas que ele votou contra,88

porque acha que é uma armadilha, pois os funcionários ficarão mais89

sobrecarregados. MANIFESTAÇÃO DOS MEMBROS: O representante90

discente Uriel fez um apelo aos professores pedindo para que fossem91

remarcadas as provas já agendadas para o dia 30.06.2017, em virtude da greve92

geral anunciada. Mencionou também sobre os itens 2.4 e 2.9 da pauta,93

afirmando que espera que o CoG possa ser mais participativo do que o IME, no94

diz respeito à inclusão. A Profa Mary Lilian disse que no ano passado a CG95

pediu para que os professores não divulgassem notas dos alunos por nomes, e96
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sim por número USP. E essa semana ela enviou uma outra mensagem porque97

alguns alunos vieram solicitar novamente. Disse ainda que não concorda que a98

festa junina dos alunos seja separada da festa junina do Grêmio do IME, que99

abarca professores e funcionários. Que deveria haver a união dentro do Instituto100

e não a separação. O Representante Discente respondeu que foi decisão da101

nova gestão do Grêmio. O Prof. Flavio Coelho disse que fez a sugestão para102

que apareça uma frase a ser colocada pelo próprio sistema de votação103

eletrônica que a eleição é organizada por tal pessoa e quem são os curadores104

da mesma. O Prof Toscano perguntou se não é confiável o organizador da105

eleição colocar a frase no sistema. O Prof. Flavio disse que sua preocupação106

não é interna, mas externa, em virtude de várias eleições que virão. Disse107

também que o Prof. João Eduardo não conseguiu certificá-lo disso. A108

Representante dos funcionários Márcia Queiroz comenta que a organização da109

eleição poderia printar a tela e enviar para todos. O Diretor disse que entendeu,110

mas que a organização da eleição não pode definir o curador, somente a equipe111

de São Carlos tem essa permissão, e por isso, já enviou um ofício com a112

solicitação. O Prof. Leônidas disse que entendeu que o Prof. Flávio Coelho quer113

deixar claro que o curador é o sistema e que é configurado pela Universidade e114

não pelo organizador da eleição. O Diretor comunica que a reunião do Co foi115

alterada de 27.06 paras 04.07, e informa que estará em férias e quem irá à116

reunião será o Prof. Toscano. DISCUSSÃO DA PAUTA: Inclusão dos itens: 2.1117

b - Centro de História da Ciência – eleição de um representante e de seu118

suplente para compor a Comissão. Proposta do MAT: indicação do Prof. Flávio119

Ulhoa Coelho (representante) e do Prof. Oscar João Abdounur (suplente).120

Aprovada pelo Conselho do Departamento em 21.06.2017. 2.2.1 b - Editais para121

abertura de concursos de Livre-Docência - 2º semestre 2017: MAC – Inclusão122

da especialidade 36: MAC6923 - 3D Interaction in Mixed Realities e MAC-5768 -123

Visão e Processamento de Imagens - Parte I. Aprovado ad referendum do124

Conselho do Departamento, pelo Sr. Chefe de Departamento, em 20.6.2017. E125

MAP – Sem alterações. Aprovado pelo Conselho do Departamento, em126

07.6.2017. 2.2.2 b - Homologação - Proposta da Comissão de cargos de127

Professor Titular do IME, que o cargo vago em função da aposentadoria do Prof.128
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Pedro Alberto Morettin seja solicitado para o MAP. Aprovado ad referendum da129

Congregação, pelo Sr. Diretor, em 30.5.2017. 2.2.2 c - Homologação - Proposta130

da Comissão de cargos de Professor Titular do IME, que o cargo vago em131

função da aposentadoria do Prof. Routo Terada seja solicitado para o MAE.132

Aprovado ad referendum da Congregação, pelo Sr. Diretor, em 8.6.2017. 2.7,5 -133

PÓS-GRADUAÇÃO/DUPLA TITULAÇÃO DE DOUTORADO – Dupla Titulação134

(USP/Université Grenoble Aples) - aluno Pedro Henrique Rocha Bruel, orientado135

pelo Prof. Alfredo Goldman vel Lejbman. Aprovado pela CCP, em 08.6.2017 e136

ad referendum da CPG, pela Vice-Presidente, em 9.6.2017. O Prof. Adilson137

solicita a exclusão do item 2.2.2. A exclusão não foi aceita. ORDEM DO DIA.138

2.1 - ELEIÇÃO - Museu de Ciências – Indicação de um representante do IME139

junto ao Conselho Deliberativo. Deliberação: Aprovada, por unanimidade, a140

recondução do Prof. Dr. Eduardo Colli. 2.1 b - Centro de História da Ciência –141

eleição de um representante e de seu suplente para compor a Comissão.142

Proposta do MAT: indicação do Prof. Flávio Ulhoa Coelho (representante) e do143

Prof. Oscar João Abdounur (suplente). Aprovada pelo Conselho do144

Departamento em 21.06.2017. Deliberação: Aprovada pela unanimidade dos145

presentes. 2.2 - CONCURSOS - 2.2.1 - Editais para abertura de concursos de146

Livre-Docência - 2º semestre 2017: MAE e MAC – sem alterações; MAT –147

Especialidade 11: excluir a frase “Outros tópicos de acordo com a148

disponibilidade de tempo”; Especialidades 12 e 17: excluir a frase “Tópico livre”.149

Aprovado pelo Conselho do Departamento de 31.5.2017. Deliberação:150

Aprovados pela unanimidade dos presentes. 2.2.1 b - Editais para abertura de151

concursos de Livre-Docência - 2º semestre 2017: MAC – Inclusão da152

especialidade 36: MAC6923 - 3D Interaction in Mixed Realities e MAC-5768 -153

Visão e Processamento de Imagens - Parte I. Aprovado ad referendum do154

Conselho do Departamento, pelo Sr. Chefe de Departamento, em 20.6.2017. E155

MAP – Sem alterações. Aprovado pelo Conselho do Departamento, em156

07.6.2017. Deliberação: Aprovados pela unanimidade dos presentes. 2.2.2 -157

CARGO DE PROFESSOR TITULAR - Proposta da Comissão de cargos de158

Professor Titular do IME, que o cargo vago em função da aposentadoria do Prof.159

Carlos Alberto de Bragança Pereira seja solicitado para o MAC. O Diretor160
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explica que o cargo volta para o Instituto, mas não para o Departamento.161

Menciona que um dos critérios é a fração titulares/docentes de cada162

Departamento do Instituto, e o próximo da fila, após a atribuição das três vagas163

em questão, será o MAT. O Prof. Junior Barrera diz que os três tópicos desse164

item 2.2.2 devem ser tratados da mesma forma. O Diretor diz aprovou ad165

referendum os itens 2.2.2 b e 2.2.2 c, porque já havia sido debatido na166

Congregação o cargo do MAE para o MAP e o próximo para o MAE.167

Deliberação: - Aprovada por trinta e dois votos favoráveis e duas abstenções168

que o cargo vago em função da aposentadoria do Prof. Carlos Alberto de169

Bragança Pereira seja solicitado para o MAC. 2.2.2 b - Homologação - Proposta170

da Comissão de cargos de Professor Titular do IME, que o cargo vago em171

função da aposentadoria do Prof. Pedro Alberto Morettin seja solicitado para o172

MAP. Aprovado ad referendum da Congregação, pelo Sr. Diretor, em 30.5.2017.173

Deliberação: - Homologada por trinta e três votos favoráveis e uma abstenção.174

2.2.2 c - Homologação - Proposta da Comissão de cargos de Professor Titular175

do IME, que o cargo vago em função da aposentadoria do Prof. Routo Terada176

seja solicitado para o MAE. Aprovado ad referendum da Congregação, pelo Sr.177

Diretor, em 8.6.2017. Deliberação: - Homologada por trinta e três votos178

favoráveis e uma abstenção. 2.2.3 - Concurso de Professor Titular (MAE) –179

Edital ATAc 021/2016 - a) - Apreciação da inscrição - Candidata: Márcia D’Elia180

Branco. Deliberação: Aprovada pela unanimidade dos presentes. b) - Proposta181

de nomes para a comissão julgadora: Membros titulares: Profs. Drs: Antonio182

Luiz Pereira (Titular - IME-USP); Jefferson Antonio Galves (Presidente - Titular –183

IME-USP); Renato Martins Assunção (Titular – UFMG); Helio dos Santos Migon184

(Titular – UFRJ) e Dani Gamerman (Titular – UFRJ). Membros suplentes: Profs.185

Drs: Pedro Alberto Morettin (Aposentado – IME-USP); Yoshiharu Kohayakawa186

(Titular – IME-USP); Hedibert Freitas Lopes (Titular – INSPER); Nancy Lopes187

Garcia (Titular – UNICAMP) e Enrico Antonio Colosimo (Titular – UFMG).188

Aprovados pelo Conselho do Departamento em 4.5.2017. O Prof. Daciberg189

disse que achou estranho o nome do Prof. Antonio Luiz Pereira estar na banca,190

pois em conversa com ele o Prof. Antonio Luiz disse que não se considerava191

qualificado para participar. E, portanto, diz que vai votar contra diante desse fato.192
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Deliberação: Aprovada com vinte e oito votos favoráveis, um voto contrário e193

quatro abstenções. c) Presidente da Banca (Prof. Jefferson Antonio Galves):194

Deliberação: Aprovada com 31 votos favoráveis e 2 abstenções. 2.2.4 -195

Concurso de Livre-docência (MAE) – Edital ATAc 003/2017 - a) Apreciação da196

inscrição - Candidata: Júlia Maria Pavan Soler. Deliberação: Aprovada pela197

unanimidade dos presentes. b) - Proposta de nomes para a comissão julgadora:198

Membros titulares: Profs. Drs: Gilberto Alvarenga Paula (Presidente - Titular -199

IME-USP); Anatoli Iambartsev (Associado – IME-USP); Clarice Garcia Borges200

Demétrio (Titular - ESALQ-USP); Dalton Francisco de Andrade (Titular – UFSC)201

e Francisco Louzada Neto (Titular – ICMC-USP). Membros suplentes: Profs.202

Drs: Júlio da Motta Singer (Titular – IME-USP); Lúcia Pereira Barroso203

(Associada – IME-USP); José Eduardo Krieger (Titular – FM-USP); Francisco204

Cribari Neto (Titular – UFPE) e Daniel Furtado Ferreira (Titular – UFLA).205

Aprovados pelo Conselho do Departamento em 4.5.2017. Deliberação:206

Aprovada pela unanimidade dos presentes. c) Presidente da Banca (Prof.207

Gilberto Alvarenga Paula): Deliberação: Aprovada pela unanimidade dos208

presentes. 2.2.5 - Concurso de Livre-docência (MAE) – Edital ATAc 003/2017 -209

a) - Apreciação da inscrição - Candidata: Florencia Graciela Leonardi.210

Deliberação: Aprovado pela unanimidade dos presentes. b) - Proposta de211

nomes para a comissão julgadora: Membros titulares: Profs. Drs: Jefferson212

Antonio Galves (Presidente - Titular - IME-USP); Luiz Renato Gonçalves Fontes213

(Titular – IME-USP); Nancy Lopes Garcia (Titular – UNICAMP); Maria Eulália214

Vares (Titular – UFRJ) e Roberto Imbuzeiro Moraes Felinto de Oliveira215

(Associado – IMPA). Membros suplentes: Profs. Drs: Miguel Natálio Abadi216

(Associado – IME-USP); Anatoli Iambartsev (Associado – IME-USP); Dani217

Gamerman (Titular – UFRJ); Jorge Passamani Zubelli (Titular – IMPA) e218

Francisco Louzada Neto (Titular – ICMC-USP). Aprovados pelo Conselho do219

Departamento em 4.5.2017. Deliberação: Aprovado pela unanimidade dos220

presentes. c) Presidente da Banca (Prof. Jefferson Antonio Galves): Deliberação:221

Aprovada pela unanimidade dos presentes. 2.2.6 - Concurso de Doutor (MAE) –222

Edital ATAc 12/2017 - a) - Apreciação das inscrições - Candidatos: Aline Duarte223

de Oliveira, Guilherme Ost de Aguiar, Luciana Maria da Silva e Fernando da224



8

Silva Borges. O Prof. Flávio Coelho comenta que tem vários professores da225

banca que são de Universidades de fora do País, e por isso pergunta quem irá226

pagar esse custo, devido à situação de crise da Universidade. O Prof. Galves227

responde que será o CEPID NEUROMAT que arcará com os custos. O Prof.228

Marcos Magalhães solicita que conste em ata que é uma excepcionalidade que229

a banca esteja sendo colocada para a deliberação sem que seja cumprida a230

regra de que os nomes dos professores das bancas sejam enviados ao231

membros da Congregação para possíveis manifestações, uma semana antes da232

reunião da Congregação. Deliberação: Aprovadas pela unanimidade dos233

presentes. O Prof. Adilson afirma que foi uma excepcionalidade. b) - Proposta234

de nomes para a comissão julgadora: Membros titulares: Profs. Drs: Junior235

Barrera (Presidente - Titular - IME-USP); Carlos Alberto de Bragança Pereira236

(Aposentado – IME-USP); David R. Brillinger (Titular – University of Califórnia);237

Patricia Reynaud-Bouret (Titular – Université de Nice Sophia-Antipolis) e Daniel238

Yasumasa Takahashi (Associado – Princeton University). Membros suplentes:239

Profs. Drs: Luiz Renato Gonçalves Fontes (Titular – IME-USP); Florencia240

Graciela Leonardi (Doutor - IME-USP); Nancy Lopes Garcia (Titular –241

UNICAMP); Roberto Imbuzeiro Moraes Felinto de Oliveira (Associado – IMPA)242

Renato Martins Assunção (Titular – UFMG); Servet Martínez Aguilera (Titular -243

Universidad de Chile) e Susanne Ditlevsen (Titular - University of Copenhagen).244

Aprovados pelo Conselho do Departamento em 19.6.2017. Deliberação:245

Aprovado com trinta e três votos favoráveis e uma abstenção. O Prof. Adilson246

diz que procurará a Procuradoria Geral para ver a viabilidade de fazer o247

concurso por vídeo conferência. 2.3 - CRIAÇÃO DE DISCIPLINA - Criação da248

disciplina obrigatória MAE0XXX - “Tópicos de Estatística Descritiva e de249

Inferência Estatística” para o curso de Ciências Atuariais da Faculdade de250

Economia, Administração e Contabilidade - FEA-USP. Aprovada pela CG em251

14.6.2017. Deliberação: Aprovado pela unanimidade dos presentes. 2.4 -252

VESTIBULAR – Homologação - Resposta ao Of. Circ-Gab-PRG-08, de253

16.5.2017, referente ao número de vagas dos cursos do IME que participarão do254

SiSU 2018. BCC: 10% das vagas (6 vagas) para ampla concorrência (AC); BM:255

20% das vagas (6 vagas), sendo 10% das vagas (3 vagas) para EP e 10% das256
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vagas (3 vagas) para EP e PPI; LM Diurno: 20% das vagas (10 vagas), sendo257

10% das vagas (5 vagas) para EP e 10% das vagas (5 vagas) para EP e PPI;258

LM Noturno: 20% das vagas (20 vagas), sendo 10% das vagas (10 vagas) para259

EP e 10% das vagas (10 vagas) para EP e PPI; BE: 15% das vagas (6 vagas),260

para EP; BMA: 10% das vagas (2 vagas), para ampla concorrência (AC); BMAC:261

10% das vagas (5 vagas), para ampla concorrência (AC). Aprovado ad262

referendum da Congregação, pelo Sr. Diretor, em 5.6.2017. Deliberação:263

Homologado por trinta e três votos a favor e uma abstenção. 2.5 - CONVÊNIO -264

Convênio Acadêmico Internacional entre o Instituto de Matemática e Estatística265

da Universidade de São Paulo e a Universidad para el Desarollo Andino, Perú,266

visando a cooperação acadêmica nas áreas de Matemática, Estatística e267

Computação, a fim de promover o intercâmbio de docentes/pesquisadores,268

estudantes de pós-graduação, estudantes de graduação (com reconhecimento269

mútuo de estudos de graduação) e membros da equipe técnico-administrativa270

das respectivas instituições. Profa Coordenadora: Ana Cristina Vieira de Melo.271

Deliberação: Aprovado pela unanimidade dos presentes. 2.6 - TERMOS DE272

COLABORAÇÃO/RELATÓRIO FINAL – PROFESSOR SÊNIOR - Orlando273

Francisco Lopes (MAP). Plano de atividades/Relatório Final desenvolvido274

durante o período do programa (2015 a 2017). Pleiteia renovação (2017 a 2019).275

Aprovado pelo Conselho do Departamento em 7.6.2017. Deliberação: Aprovado276

pela unanimidade dos presentes. 2.7 - EQUIVALÊNCIA / RECONHECIMENTO277

DE TÍTULO - 2.7.1 - Reconhecimento do título de Mestre – expedido pela278

Università degli Studi dell'Aquila - Itália, em nome de Rodrigo Malavazi Corder.279

Área de concentração: Bioinformática. Aprovado ad referendum da CPG, pelo280

Sr. Presidente, em 20.6.2017. O Prof. Junior Barrera mencionou dados da281

Universidade e do curso. Deliberação: Aprovado pela unanimidade dos282

presentes. 2.7.2 - Reconhecimento do título de Doutor – expedido pela283

Università degli Studi dell'Aquila - Itália, em nome de Jorge Guerra Pires. Área284

de concentração: Bioinformática. Aprovado ad referendum da CPG, pelo Sr.285

Presidente, em 20.6.2017. Deliberação: Aprovado pela unanimidade dos286

presentes. 2.7,5 - PÓS-GRADUAÇÃO/DUPLA TITULAÇÃO DE DOUTORADO287

– Dupla Titulação (USP/Université Grenoble Aples) - aluno Pedro Henrique288
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Rocha Bruel, orientado pelo Prof. Alfredo Goldman vel Lejbman. Aprovado pela289

CCP em 08.6.2017 e aprovado pela da CPG em 9.6.2017. Deliberação:290

Aprovado pela unanimidade dos presentes. 2.8 - CRIAÇÃO DO COMITÊ DE291

ÉTICA EM PESQUISA - 2.8.1. - Proposta do Grupo de Trabalho (GT) de Ética292

do IME-USP, criado pelo Diretor, pela Portaria IME1707, de 8 de maio de 2017,293

sobre a Criação do Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) do IME (Anexo 1). 2.8.2.294

- Regimento Interno do Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) do IME (Anexo 2).295

O Diretor mencionou que o primeiro interessado a procurá-lo foi o Prof. Galves.296

O Prof. Galves explicou que faz vários trabalhos com pessoas e para tal é297

preciso ter a aprovação de um comitê de ética. Quando o IME precisa de algum,298

ele envia para Brasília a solicitação. O Diretor pediu para o Prof. Junior Barrara299

explicar, pois é Presidente do Grupo de Trabalho (GT) criado para o estudo300

verificar a necessidade e viabilização de se criar um comitê de ética no Instituto.301

O Prof. Junior Barrera explicou que o Prof. Ricardo Bianconi foi convidado a302

participar da reunião da Congregação por estar no GT e também por ter303

elaborado o Regimento Interno do Comitê de Ética do IME, uma vez que é304

advogado. O Prof. Ricardo Bianconi explicou o regimento proposto pelo GT à305

Congregação. O Prof. Alan sugeriu que no artigo sexto seja alterado o grau de306

parentesco para segundo grau de parentesco. O Prof. Daciberg menciona que307

leu a proposta para o Conselho da Matemática. O Prof. Marcos Magalhães308

mencionou que foi sugerido à ele numa ocasião em que ele necessitou de um309

comitê, em virtude do mestrado profissional, que era melhor não se criar um310

comitê de ética na Unidade porque, se houvesse um, tudo deveria passar por311

ele, por isso essa criação de um comitê no IME preocupa-o muito, pois ele teme312

atrapalhar o mestrado profissional, dado o tempo que o procedimento de análise313

levará dentro do comitê, desenvolvendo uma complicação que poderá causar314

muito impacto no tempo de conclusão das dissertações. E como trata-se de315

uma questão preliminar, e não há tanta pressa ele propõe que se leve aos316

Conselhos dos Departamentos para análise e manifestação retornando depois à317

congregação. O Diretor coloca em votação se deve retirar a matéria de pauta318

para que seja levada aos Conselhos dos Departamentos. Deliberação:319

Aprovado por 15 votos favoráveis, 10 votos contrários e 5 abstenções, que a320
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matéria seja retirada de pauta e encaminhada para manifestação e análise dos321

Departamentos. 2.9 - DISCUSSÃO SOBRE POLÍTICA DE INCLUSÃO NA USP322

– O Diretor esclareceu que o tema foi mencionado no Co. Disse que gostaria de323

discutir na Congregação, pois várias pessoas se manifestaram no Co, inclusive324

o Frei Davi que é da Educafro. Menciona que marcará um debate aberto no325

auditório Jacy Monteiro, para às dezoito horas, em 28.06.2017, que será aberto326

aos docentes, discentes e servidores. Menciona que é contra as cotas raciais,327

mas que um debate sobre o tema é muito importante. Nada mais havendo a328

tratar, às dezessete horas e um minuto, o senhor Presidente declara encerrada329

a sessão, agradecendo a presença de todos. Eu, Daniela Santana Carvalho,330

_________________, Assistente Acadêmica, do Instituto de Matemática e331

Estatística da Universidade de São Paulo, lavrei a ata desta reunião, que será332

assinada por mim e pelos membros presentes à reunião em que ela for333

discutida e aprovada. São Paulo, 22 de junho de 2017.334


