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ATA DA 595ª SESSÃO (ORDINÁRIA) DA CONGREGAÇÃO - Aos vinte e seis1
dias do mês de outubro de dois mil e dezessete, às quatorze horas e trinta e2
três minutos, reuniu-se a Congregação do Instituto de Matemática e Estatística3
da Universidade de São Paulo na sala da Congregação, Edifício Professor4
Cândido Lima da Silva Dias, Cidade Universitária “Armando de Salles Oliveira”.5
O senhor Presidente, Professor Doutor Clodoaldo Grotta Ragazzo, Diretor do6
Instituto, 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 (Vice-Chefe do MAE), Junior Barrera (Chefe do MAC),9
Mary Lilian Lourenço (Presidente da CG), Marcia D´Elia Branco (Vice-10
Presidente da CPG), Júlio Michael Stern (Presidente da CPq), Silvia Nagib Elian11
(Vice-Presidente da CCEx), Carlos Eduardo Ferreira, Christian Dieter Jäkel,12
Daciberg Lima Gonçalves, Eduardo do Nascimento Marcos, Fábio Kon, Frank13
Michael Forger, Luiz Renato Gonçalves Fontes, Jefferson Antonio Galves e14
Marcelo Finger (Representantes dos Professores Titulares); Alan Mitchell15
Durham, Alfredo Goldman vel Lejbman, Lucia Renato Junqueira, Marcos16
Nascimento Magalhães e Ronaldo Fumio Hashimoto (Representante dos17
Professores Associados) e Roberto Hirata Junior (Suplente dos Professores18
Associados); Marco Dimas Gubitoso, Leônidas de Oliveira Brandão e Pedro19
Aladar Tonelli (Representantes dos Professores Doutores) e Christina Brech20
(Suplente dos Professores Doutores); Uriel Engel Piffer (Representante dos21
Discentes de Graduação) e Áurea Maria Emiko Hariki (Suplente dos Discentes22
de Graduação); Simone Bega Harnik (Representante dos Discentes de Pós-23
Graduação), Edison Sousa Junior (Suplente dos Representantes dos Servidores24
Técnicos e Administrativos), perfazendo 32 comparecimentos sobre um total de25
53 membros. Presentes também: Daniela Santana Carvalho (Assistente Técnica26
Acadêmica); Paixão de Mattos Padrão Saldanha (Assistente Técnica27
Administrativa) e Joaquim Vilemar de Sousa Banhos Rocha (Assistente Técnico28
Financeiro). EXPEDIENTE - ATA: Ata das sessões 593ª (ordinária) e 594ª29
(extraordinária), realizadas em vinte e oito de setembro de dois mil e dezessete,30
e dez de outubro de dois mil e dezessete. Deliberação: Aprovadas por31
unanimidade. COMUNICAÇÕES DO PRESIDENTE: O Diretor menciona que32
houve a Eleição de Chefe e Vice-Chefe do MAT, e foram eleitos os Profs. Drs.33
Artur Hideyuki Tomita e Juan Carlos Gutiérrez Fernández, para Chefe e Vice-34
Chefe, respectivamente, com mandato de dois anos, a partir de 25.10.2017.35
COMUNICAÇÕES DOS PRESIDENTES DAS COMISSÕES E DO36
REPRESENTANTE JUNTO AO CO: A Profª. Silvia Nagib Elian, Vice-Presidente37
da CCEx, não tem comunicações a fazer. A Profa. Mary Lilian, Presidente da38
Comissão de Graduação, disse que o Pró-Reitor Adjunto, Prof. Gerson Yukio39
Tomanari, quando esteve no IME em 24.10.2017, no debate que o Prof. Vahan40
Agopyan e o Prof. Antonio Carlos Hernandez fizeram com os membros da41
Congregação do Instituto, mencionou que estava para enviar às unidades um42
documento solicitando a distribuição das vagas dos cursos da unidade para o43
concurso vestibular e o SISu. O Diretor informa que se o documento chegar e o44
prazo for muito curto, a CG deverá discutir o assunto, e se houver consenso45
entre os departamentos sobre a decisão da CG, ele assinará ad referendum da46
Congregação. Caso haja alguma divergência ele convocará uma Congregação47
extraordinária para discutir o assunto. O Prof. Henrique Guzzo, Presidente da48
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Comissão de Pós-Graduação fala sobre a reunião extraordinária do Conselho49
de Pós-Graduação ocorrida para discutir o Regimento de Pós-Graduação; foram50
destacados pelo Co 7 pontos do Regimento, entre eles a possibilidade de51
licença paternidade, a possibilidade de participação de não doutores, além do52
que será facultativo a proficiência em inglês. Foi mencionado que não houve53
reunião do Co neste período. MANIFESTAÇÃO DOS MEMBROS: Não houve54
manifestação. DISCUSSÃO DA PAUTA: Não houve inclusões. ORDEM DO55
DIA: 2.1. ELEIÇÃO - 2.1.1 - Eleição para escolha do Diretor e Vice-Diretor do56
IME - Portaria que dispõe sobre a eleição para escolha do Diretor e Vice-Diretor57
do Instituto de Matemática e Estatística. O representante discente de graduação58
Uriel Engel Piffer questiona sobre a possibilidade de haver uma consulta aos59
alunos, funcionários e professores do IME previamente a eleição. O Prof.60
Daciberg Gonçalves endossa o questionamento do discente Uriel e propõe61
colocar na pauta da Congregação que se faça uma consulta na Unidade. O Prof.62
Frank Forger menciona que isso já ocorreu uma outra vez na Congregação e o63
Diretor da época disse não querer se envolver e ficou de fora da consulta. O64
Diretor menciona que há a necessidade de entregar um programa de gestão65
para se candidatar, pelas novas regras da Reitoria; informa ainda que a consulta66
não será efetuada pela Diretoria. Deliberação: Aprovada por unanimidade, a67
Portaria. 2.2 CALENDÁRIO DE REUNIÕES DA CONGREGAÇÃO PARA 2018:68
22/3 – 26/4 – 24/5 – 28/6 – 23/8 – 27/9 – 25/10 – 13/12. Deliberação: Aprovada69
por unanimidade. 2.3 CONCURSOS - 2.3.1 Relatório da Comissão Julgadora70
– Homologação. a) Concurso de Livre-Docência (MAE) – Candidata aprovada:71
Florencia Graciela Leonardi. Deliberação: Aprovada por unanimidade. 2.472
VESTIBULAR – Homologação - Of. ATAc-090 de 19.10.2017, referente a73
solicitação de pesos e notas mínimas das provas do SISu 2018 dos cursos74
deste Instituto. Aprovado pela CG em 9.10.2017 os ofícios enviados pelos75
Conselhos dos Departamentos. Aprovado ad referendum da Congregação, pelo76
Sr. Diretor, em 19.10.2017. Deliberação: Homologado por unanimidade. 2.577
RECURSOS CONTRA DECISÃO DA CG - 2.5.1 Matrícula em disciplina –78
Jaquellyne da Silva Barbosa (LM), requer matrícula na disciplina MAT0331 – T.79
47. Indeferido pela CG em 9.10.2017. Deliberação: Aprovada por 31 votos80
favoráveis e 1 abstenção a decisão da CG que indeferiu o recurso. 2.5.281
Matrícula em disciplina – Jobson Sales de Sena (BMAC), requer matrícula na82
disciplina MAE0499 – T. 46. Indeferido pela CG em 9.10.2017. Deliberação:83
Aprovada por 31 votos favoráveis e 1 abstenção a decisão da CG que indeferiu84
o recurso. 2.6 SEGUNDA VIA – DIPLOMA - 2.6.1 ELKIN OVEIMAR QUINTERO85
VANEGAS – Requer a segunda via do diploma de Doutorado. Aprovado pela86
CPG em 12.5.2017. Deliberação: Aprovada por unanimidade. 2.6.2 RESOLUÇÃO87
5930, DE 11.07.2011 - Delegação de Competência à CG referente a diplomas de88
graduação e a CPG referente à diplomas de mestre ou doutor para aprovar a89
expedição de segunda via de diploma. Deliberação: Aprovada por unanimidade.90
2.7 REGULAMENTOS E NORMAS DA CPG - Alteração do Regulamento do91
Programa de Pós-Graduação Interunidades em Bioinformática – Inclusão do92
exame de Proficiência em Inglês da Cultura Inglesa. Aprovado pela CPG93
Interunidades em Bioinformática em 18.08.2017. Deliberação: Aprovada por94
unanimidade. 2.8 CRIAÇÃO DO COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA - Proposta95
de criação do Comitê de Ética em Pesquisa. Matéria retirada de pauta da96
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reunião da Congregação de 22.6.2017, para que os Departamentos se97
manifestassem na Congregação de Outubro de 2017. Os Conselhos do MAC e98
MAP aprovaram a criação do Comitê em 24.8.2017 e 13.9.2017,99
respectivamente. O Departamento de Matemática enviou um despacho dizendo100
que não se sentiu esclarecido e solicitou que não fosse votado nesta data. O101
Diretor perguntou ao Prof. Artur Tomita quais são os pontos a serem102
esclarecidos. O Prof Artur Tomita mencionou que há dúvidas quanto aos103
procedimentos, se os mesmos continuarão como estão hoje, caso haja um104
Comitê de Ética na Unidade. O Prof. Júnior Barrera diz que o Comitê de Ética foi105
feito para ajudar as pessoas e não para atrapalhá-las. O Prof. Fabio Kon diz que106
na área em que atua é obrigado a ter aprovação de um Comitê de Ética, como o107
IME não o tem; ele precisa enviar para os outros Comitês. Diz também que se108
não tivermos a aprovação de um Comitê de Ética, não deveremos submeter o109
projeto. O Prof. Julio Stern esclarece que o objetivo de um Comitê de Ética, em110
termos de pesquisa, é verificar se os seres humanos e animais são tratados de111
forma correta. Fala que o IME não deve protelar em prejuízo dos que112
necessitam do trabalho. O Prof. Daciberg Gonçalves pergunta se será preciso113
passar todos os projetos do Instituto pelo Comitê. O Prof. Julio Stern esclarece114
que se a pesquisa não envolver seres humanos e animais não será necessária115
a aprovação de nenhum Comitê de Ética. E complementa que quando envolve116
seres humanos e animais ainda é preciso cadastrar no site do Ministério da117
Saúde. O Prof. Frank Forger informa que o docente deve mencionar que sua118
pesquisa não envolve seres humanos, caso envolva é preciso passar em um119
Comitê de Ética. O Prof. Galves esclarece que o Comitê de Ética responde à120
Plataforma Brasil. O Prof. Marcos diz que a preocupação ao se criar um Comitê121
de Ética no IME é ter que cumprir certas regras que possam atravancar o122
Programa do Mestrado Profissional. Comenta ainda, que sabe da existência de123
Comitês de Ética que analisam projetos que não envolvem diretamente seres124
humanos e animais. Pergunta se os grupos que já estão mais estruturados não125
podem continuar tocando a vida sem um Comitê de Ética no IME, e continuar126
com os nossos procedimentos, sem excessos. O Prof. Toscano pergunta ao127
Prof. Marcos se a preocupação dele é ter de passar pelo Comitê de Ética todos128
os projetos, mesmo aqueles que não passavam. O Prof. Marcos responde que129
sim, porque na PUC todos os projetos precisam passar para dizer se estão ou130
não com envolvimento direto em pesquisa com seres humanos e animais. Diz131
que tem receio que atrapalhe o Mestrado Profissional. O Prof. Alan esclarece132
que as exigências não são da USP ou PUC e sim federais e que apenas vai133
facilitar para o IME. O Prof. Eduardo do Nascimento propõe que a Congregação134
mude a norma do item F, por exemplo, Relatório Anual. O Prof. Frank Forger diz135
que os professores já têm tantas coisas a fazer, que deveríamos cortar o136
relatório anual, a não ser se o mesmo for exigido pela plataforma Brasil. Diz137
também que a Congregação deve se preocupar com o que o Prof. Marcos138
Magalhães falou, de não obrigar a passar os projetos que não precisam pelo139
Comitê. O Prof. Galves esclarece que não é o Comitê que decide. O Prof. Julio140
Stern diz que a decisão de colocar o IME na plataforma Brasil, coloca-o em141
visibilidade. A Profª Silvia Elian pergunta se os assuntos do CEA precisam142
passar pelo Comitê de Ética. O Prof. Júnior diz que o Comitê vai fazer os143
serviços que chegarem. A pedido de alguns membros, o Diretor coloca em144
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votação se será deliberada nessa reunião a Criação do Comitê de Ética.145
Deliberação: Aprovada por 22 votos favoráveis, 4 votos contrários e 2146
abstenções a decisão na reunião da Congregação da presente data referente à147
criação do Comitê de Ética no Instituto. Nesse momento é colocado em votação148
se será criado o Comitê de Ética no IME. Deliberação: Aprovada por 21 votos149
favoráveis, 2 votos contrários e 5 abstenções, a criação do Comitê de Ética no150
IME. Às quinze horas e quarenta e quatro minutos, o senhor Presidente declara151
encerrada a sessão, agradecendo a presença de todos. Eu, Daniela Santana152
Carvalho, _________________, Assistente Acadêmica do Instituto de153
Matemática e Estatística da Universidade de São Paulo, lavrei a Ata desta154
reunião, que será assinada por mim e pelos membros presentes à reunião em155
que ela for discutida e aprovada. São Paulo, 26 de outubro de 2017.156


