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ATA DA 596ª SESSÃO (ORDINÁRIA) DA CONGREGAÇÃO - Aos quatorze1
dias do mês de dezembro de dois mil e dezessete, às quatorze horas e quatorze2
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), Denise Aparecida Botter (Chefe do MAE), Junior Barrera (Chefe do MAC),9
Mary Lilian Lourenço (Presidente da CG), Henrique Guzzo Júnior (Presidente da10
CPG), Júlio Michael Stern (Presidente da CPq), Eduardo Colli (Presidente da11
CCEx), Carlos Eduardo Ferreira, Eduardo do Nascimento Marcos, Flávio Ulhoa12
Coelho, Marcelo Finger, Yoshiharu Kohayakawa e Yoshiko Wakabayashi13
(Representantes dos Professores Titulares); Alan Mitchell Durham, Alfredo14
Goldman vel Lejbman, Eduardo Jordão Neves, João Eduardo Ferreira, Lucia15
Renato Junqueira, Marcos Nascimento Magalhães, Rodrigo Bissacot Proença e16
Saulo Rabello Maciel de Barros (Representante dos Professores Associados) e17
Ana Cristina Vieira de Melo (Suplente dos Professores Associados); Claudia18
Monteiro Peixoto, Marco Dimas Gubitoso e Pedro Aladar Tonelli19
(Representantes dos Professores Doutores) e Paulo André Vechiatto de20
Miranda (Suplente dos Professores Doutores); Uriel Engel Piffer (Representante21
dos Discentes de Graduação) e Áurea Maria Emiko Hariki (Suplente dos22
Discentes de Graduação); Marisa dos Reis Cantarino e Simone Bega Harnik23
(Representante dos Discentes de Pós-Graduação), Márcia de Carvalho Queiroz24
e Stela do Nascimento Madruga (Representantes dos Servidores Técnicos e25
Administrativos), perfazendo 34 comparecimentos sobre um total de 5326
membros. Presentes também: Daniela Santana Carvalho (Assistente Técnica27
Acadêmica); Paixão de Mattos Padrão Saldanha (Assistente Técnica28
Administrativa) e Joaquim Vilemar de Sousa Banhos Rocha (Assistente Técnico29
Financeiro). EXPEDIENTE - ATA: Ata da sessão 595ª (ordinária) realizada em30
vinte e seis de outubro de dois mil e dezessete. Deliberação: Aprovada por31
unanimidade, após ter sido realizada a inclusão solicitada pelo Discente Uriel32
Engel Piffer. COMUNICAÇÕES DO PRESIDENTE: O Diretor informa que a33
partir de 2018, as pautas da Congregação e CTA serão feitas pelo sistema34
Nereu, bem como das Comissões Estatutárias, pois esse sistema já é utilizado35
na maioria das Unidades da USP e na Reitoria, no IME é utilizado apenas pela36
CPG. Comunica também que a Eleição para Diretor e Vice-Diretor do IME será37
realizada em treze de março, com primeiro turno das nove ao meio dia e o38
segundo turno, se houver, será na parte da tarde, das quatorze às dezessete39
horas. Diz que a Portaria da Eleição será publicada, da forma que foi40
mencionada na Reunião de outubro e que não fará a eleição em dois dias41
porque a Reitoria informou que pelo estatuto a Eleição deve ser realizada em42
um único dia. Menciona ainda que enviou uma consulta à Procuradoria Geral43
referente à fazer a eleição em dois dias. Informa também que o Prof. Pedro44
Salomão recebeu o Prêmio "Friedrich Wilhelm Bessel Research Award" o45
mesmo dado ao Prof. Fabio Tal, que é um prêmio expressivo que apenas três46
matemáticos já receberam, exalta que os dois últimos são do IME. Diz ainda47
que fará uma cerimônia no Instituto nos mesmos moldes que fez para o do Prof.48
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Fabio Tal, e já tem confirmada a presença do Pró-Reitor de Pesquisa. O Diretor49
informa também que foi ao evento Liga ProMat realizado pelo CAEM e que teve50
uma experiência incrível; a maioria do Professores da rede pública que estavam51
foram conversar com ele, inclusive uma diretora que mencionou a ele que não52
trazia os alunos para a USP porque não tinha ônibus para transportá-los.53
Informa ainda que a Pró-Reitoria de Graduação vai ajudar a trazer mais alunos54
de escolas públicas para visitar à USP porque o CAEM não tem essa estrutura.55
COMUNICAÇÕES DOS PRESIDENTES DAS COMISSÕES E DO56
REPRESENTANTE JUNTO AO CO: O Prof. Marcos Magalhães informa que57
ocorreram duas reuniões do Co. Que o orçamento proposto pela COP foi58
discutido e que não está prevista a contratação de funcionários para o próximo59
ano. Foram feitos vários destaques, em especial, em relação à contratação de60
funcionários (incluindo para o HU). Além de apoiar esse destaque fez um sobre61
a questão das creches e outro solicitando equidade entre pessoal e custeio. No62
orçamento proposto, Pessoal decrescerá 0,11% e o custeio/investimento63
crescerá 5%. Na votação dos destaques, prevaleceu a opinião da COP, que64
incorporou parcialmente seu destaque sobre as creches. Menciona também que65
falou sobre a questão do HU que deve ser revista e repensada para a próxima66
gestão. O Prof. Henrique Guzzo, Presidente da CPG informa que o Regimento67
de Pós-Graduação estava quase todo aprovado, porém restaram seis68
destaques que ficaram para o Co de Dezembro, pois o pró-Reitor da Pós-69
Graduação não queria deixar para o próximo Pró-Reitor, mas não foi possível a70
aprovação neste Co. O Prof. Julio Stern, Presidente da CPq diz que a última71
reunião do Conselho de Pesquisa foi de despedida do Pró-Reitor de Pesquisa e72
alteraram a legislação. Foi discutido se o pesquisador visitante deve ter o título73
de doutor ou não. Ficou decidido que os pesquisadores visitantes podem estar74
em qualquer categoria funcional, principalmente na área de tecnologia.75
Agradece à funcionária Elisangela Pacheco Zemlicka que encerrou mais de76
noventa e oito processos. A Profa Mary Lilian, Presidente da CG informa que foi77
criada uma disciplina chamada Arte e Cultura e alunos que precisam de78
disciplinas extra curriculares poderão obter créditos por ela. Informa ainda que o79
Calendário Escolar que foi para a reunião do CoG não era factível, e por isso,80
um grupo de professores foi escolhido para “melhorá-lo” e o mesmo foi81
aprovado ad referendum e então divulgado. Informa também que projeto Vem82
para a USP, deve ter aproximadamente mil e duzentos alunos que poderão83
estudar online e depois virão para o IME e os alunos do IME os ajudarão. O Prof.84
Eduardo Colli, Presidente da CCEx informa que hoje, quatorze de dezembro,85
encerra o projeto “Arte e Cultura” e a cerimônia será na rua Maria Antonia.86
Menciona ainda que os mandatos dos Presidentes das Comissões Estatutárias87
terminam junto com o mandato do Diretor e que precisará ver quem se canditará88
para a CCEx. MANIFESTAÇÃO DOS MEMBROS: O Prof. Toscano explica que89
o movimento Vem pra USP é voltado para alunos do Ensino Médio e a Liga90
ProMat para alunos do Ensino Fundamental. A Representante dos Servidores91
Técnicos e Administrativos, a Srª Marcia Queiroz menciona que ela e a Srª Stela92
Madruga realizaram uma pesquisa junto aos funcionários para que opinassem93
quanto a realização de um debate e uma consulta à comunidade com as chapas94
inscritas para a eleição de diretor do IME. Informa que a pesquisa teve o95
seguinte resultado: 83 votos favoráveis, 03 votos contrários e 02 votos em96
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branco. O Prof. João Eduardo Ferreira informa que a eleição para Reitor e Vice-97
Reitor transcorreu de forma tranquila, e que teve alguns problemas com relação98
aos e-mails institucionais e que por isso a partir do próximo ano todos terão um99
único e-mail Institucional. A STI ainda não implementou essa questão, mas vai100
implementar o itoken. Diz que assumiram a gestão com a missão de unir o CCE,101
DI e multimídia. E que fizeram uma grande economia de verba e também de102
recursos humanos. Diz ainda que elevaram em setenta por cento a103
informatização de instâncias e processos. E que ele foi técnico e não político. O104
Diretor diz que é testemunha do sucesso do Prof. João Eduardo Ferreira e que105
o mesmo foi um dos pilares executivos desta gestão. O Diretor pede uma salva106
de palmas para o Prof. João Eduardo. O Prof. João Eduardo diz: “Agradeço a107
você, ao Alan que me cobriu nas disciplinas e à Chefia do Departamento que108
sempre me apoiou. Em especial ao MAC que contribuiu para a minha gestão,109
em vários níveis. Dedicação e comprometimento é fundamental, foi nesse110
sentido que eu assumi essa gestão, agradeço ao IME de maneira geral e em111
especial à Chefia do Departamento”. O Prof. Julio Stern fala também do sistema112
da FAPESP que tem a interface com a USP. E menciona ainda que o Prof. João113
Eduardo disse ter sido técnico e não político, porém ele discorda porque a114
eleição eletrônica promove a integração política. O Prof. Guzzo agradece o Prof.115
João Eduardo por tudo o que ele fez para a Pós-Graduação. O Prof. Marcelo116
Finger agradece o Prof. João Eduardo por tudo o que ele fez na sua gestão na117
STI. A respeito das eleições para as comissões centrais, a Profa Mary Lilian118
pergunta se é necessário se desincompatibilizar para ser candidato. O Prof.119
Flávio Ulhoa pergunta se não pode ser realizada a eleição na Congregação de120
março para que não fique sem os presidentes e vice-presidentes das comissões121
estatutárias quase por um mês. A Sra Márcia responde que sim é necessário se122
desicompatibilizar para ser candidato e que as eleições das Comissões123
Estatutárias devem ser realizadas na primeira reunião da Congregação, após o124
novo diretor assumir. Nesse sentido, é solicitado ao Diretor que haja uma125
Congregação Extraordinária, com pauta única, para eleger os referidos126
Presidentes e Vice-Presidentes das Comissões Estatutárias para que não fique127
vários dias sem presidentes. O Diretor concorda e avisa que agendará uma128
reunião extraordinária da Congregação para cinco de abril de dois mil e dezoito.129
DISCUSÃO DA PAUTA: Inclusão dos ítens: 2.6 A - CONSULTA PARA130
ELEIÇÃO DE DIRETOR E VICE-DIRETOR DO IME. 2.8 - EQUIVALÊNCIA /131
RECONHECIMENTO DE TÍTULO - 2.8.1 - Equivalência do título de Mestre –132
expedido pela K.N. Toosi University of Technology, Irã, em nome de Milad133
Katebi. Área de concentração: Ciência da Computação. Aprovado pela CPG em134
17.11.2017. 2.8.2 - Reconhecimento de Diploma de Doutor - expedido pela135
University of Southern Denmark, Dinamarca, em nome de Wagner Hugo Bonat.136
Área de concentração: Estatística. Aprovado pela CPG em 17.11.2017. ORDEM137
DO DIA: 2.1. ELEIÇÃO - 2.1.1 - ELEIÇÃO - COMPOSIÇÃO DO COMITÊ DE138
ÉTICA EM PESQUISA DO IME - Eleição para Composição do Comitê de Ética139
em Pesquisa: três docentes titulares e respectivos suplentes, conforme inciso I140
do Artigo 4º, Capítulo III do Regimento Interno do Comitê de Ética em Pesquisa141
do IME-USP, aprovado pela Congregação em vinte e seis de outubro de dois mil142
e dezessete. O Diretor propõe que os membros da Comissão de Ética sejam os143
mesmos membros da Comissão de Pesquisa, em virtude da mesma já fazer144
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esse papel. O Prof. Flávio diz que precisa consultar a legislação para verificar se145
isso é viável e alerta para que se tome cuidado com a ideia da CPq englobar o146
comitê de ética. O Prof. Julio Stern justifica que a execução do trabalho pelas147
mesmas pessoas em ambas as comissões faz todo o sentido porque os canais148
são os mesmos. O Prof. Toscano sugere que a Congregação eleja o comitê e149
não os Departamentos. O Diretor acha que deve ser encaminhado para os150
Departamentos, pois é uma indicação. O Prof. Flávio concorda com a151
justificativa do Prof. Julio de que os assuntos são similares, mas é preciso ver152
como a CPq englobaria essa função, porém não se sente à vontade em votar153
nomes que não foram consultados. O Prof. Eduardo Colli sugere que a CPq154
indique nomes, titulares e suplentes, liderando o processo de indicação para a155
Congregação. O Diretor concorda com a sugestão e diz que na próxima reunião156
da Congregação a CPq deve apresentar os nomes e a Congregação elege, e a157
Assistência Acadêmica realizará a eleição para os alunos. Deliberação: Matéria158
retirada de pauta, para que seja enviada à CPq, retornando na próxima reunião159
da Congregação. 2.2 - CONCURSOS - 2.2.1 - Editais para abertura de160
concursos de Livre-Docência - 1º semestre 2018. MAC e MAT – sem alterações161
em relação ao 2º semestre de 2017; MAE – Inclusão da Especialidade XVI:162
MAE5895 “Modelos Estocásticos em neurociências”; MAP - com alterações nas163
especialidades. Deliberação: Aprovados por unanimidade. 2.2.2 - Relatórios das164
Comissões Julgadoras – Homologação - a) - Concurso de Professor Titular165
(MAE) – Candidata aprovada: Márcia D´Elia Branco. b) - Concurso de Professor166
Doutor (MAT) – Candidatos aprovados: Roberto Mossa e Wilson Albeiro Cuellar167
Carrera. Deliberação: Aprovados por unanimidade. 2.2.3 - Concurso de Livre-168
docência (MAT) – Edital ATAc 015/2017 - a) - Apreciação da inscrição -169
Candidata: Christina Brech. b) - Proposta de nomes para a comissão julgadora:170
Membros titulares: Profs. Drs: Elói Medina Galego (Associado - IME-USP),171
Ofélia Teresa Alas (Titular/Aposentada - IME-USP), Jesús M. Fernández Castillo172
(Catedrático - Universidad de Extremadura), Daniel Marinho Pellegrino173
(Associado – UFPB), Ruy Exel Filho (Titular – UFSC) Membros suplentes:174
Ricardo Bianconi (Titular - IME-USP), Francisco Miraglia Neto (Titular – IME-175
USP), Valdir Antonio Menegatto (Titular – ICMC-USP), Geraldo Márcio de176
Azevedo Botelho (Titular - UFU), Vladimir Pestov (Emérito – University of177
Ottawa). Deliberação: Aprovados por unanimidade. 2.2.4 Concurso de Livre-178
docência (MAT) – Edital ATAc 015/2017 - Apreciação da inscrição - Candidata:179
Martha Patricia Dussan Angulo. b) - Proposta de nomes para a comissão180
julgadora: Membros titulares: Profs. Drs: Cláudio Gorodski (Titular - IME-USP),181
Antonio Carlos Asperti (Titular - IME-USP), Maria Fernanda Elbert Guimarães182
(Associada – UFRJ), Keti Tenenblat (Titular - UnB), Ruy Tojeiro de Figueiredo183
Junior (Titular - UFSCar). Membros suplentes: Profs. Drs: Francisco Rui184
Tavares de Almeida (Associado – IME-USP), José Antonio Verderesi185
(Associado/Aposentado - IME-USP), Caio José Colletti Negreiros (Associado –186
UNICAMP), Jorge Herbert Soares de Lira (Associado – UFC), Ugo Bruzzo187
(Titular - SISSA, Trieste), Walcy Santos (Titular - UFRJ). Deliberação:188
Aprovados por unanimidade. 2.2.5 - Concurso de Livre-docência (MAP) – Edital189
ATAc 016/2017 - a) Apreciação da inscrição - Candidato: Nikolai Vasilievich190
Chemetov. b) - Proposta de nomes para a comissão julgadora: Membros191
titulares: Profs. Drs: Saulo Rabello Maciel de Barros (Associado - IME-USP),192
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Rodrigo Bissacot Proença (Associado - IME-USP), Domingos Humberto Urbano193
Marchetti (Associado – IF-USP), Helena Judith Nussenzveig Lopes (Titular -194
UFRJ), Lucas Catão de Freitas Ferreira (Titular - UNICAMP). Membros195
suplentes: Profs. Drs: Milton da Costa Lopes Filho (Titular – UFRJ), Clodoaldo196
Grotta Ragazzo (Titular - IME-USP), Marcelo Moreira Cavalcanti (Associado –197
UEM), Gabriela Del Valle Planas (Titular – UNICAMP). A Profa Mary Lilian diz198
que é contra permitir que pessoas de fora prestem o concurso no IME, que a199
Congregação precisa fazer algo em relação à isso. O Prof. Toscano pergunta se200
o IME não deveria cobrar uma taxa de todos que se inscrevam e não sejam201
professores da USP. O Prof. Flávio Ulhoa propõe que se cobre de todos de fora202
e aos professores da USP dê isenção. O Prof. Eduardo Colli diz que o IME203
presta serviço público, e por isso deve oferecer este tipo de serviço sem204
cobrança de taxas. A Profa Ana Cristina pergunta se a Congregação poderia205
definir a taxa ou é a USP que define. A Representante discente Marisa diz que206
os diplomas de Pós-Graduação são cobrados. O Prof. Guzzo diz que para207
inscrição da Pós-graduação a unidade pode cobrar até duzentos reais. O Diretor208
propõe colocar a discussão na próxima reunião da Congregação. Deliberação:209
Aprovados por vinte e nove votos favoráveis e duas abstenções a inscrição do210
candidato e a banca julgadora. 2.2.6 - Concurso de Livre-docência (MAE) –211
Edital ATAc 017/2017 - a) - Apreciação da inscrição - Candidato: Alexandre212
Galvão Patriota. b) - Proposta de nomes para a comissão julgadora: Membros213
titulares: Profs. Drs: Silvia Lopes de Paula Ferrari (Titular - IME-USP), Antonio214
Carlos Pedroso de Lima (Associado - IME-USP), Klaus Leite Pinto Vasconcellos215
(Titular – UFPE), Filidor Edilfonso Vilca Labra (Associado - UNICAMP), Edwin216
Moises Marcos Ortega (Titular - ESALQ - USP). Membros suplentes: Profs.217
Drs: Denise Aparecida Botter (Associada – IME-USP), Julio da Motta Singer218
(Titular - IME-USP), Clarice Garcia Borges Demétrio (Titular – ESALQ - USP),219
Francisco Cribari Neto (Titular – UFPE), Gauss Moutinho Cordeiro (Titular -220
UFPE). Deliberação: Aprovados por unanimidade. 2.2.7 - Concurso de Livre-221
docência (MAE) – Edital ATAc 017/2017 - a) - Apreciação da inscrição -222
Candidatos: Verónica Andrea González-López e Jesús Enrique García. b) -223
Proposta de nomes para a comissão julgadora: Membros titulares: Profs. Drs:224
Julio Michael Stern (Titular - IME-USP), Nikolai Valtchev Kolev (Titular - IME-225
USP), Francisco Louzada Neto (Titular – ICMC), Renato Martins Assunção226
(Titular - UFMG), Helio dos Santos Migon (Titular - UFRJ). Membros suplentes:227
Profs. Drs: Alan Mitchell Durham (Associado – IME-USP), Marcia D ´Elia Branco228
(Associada - IME-USP), Dani Gamerman (Titular – UFRJ), Roberto Imbuzeiro229
Moraes Felinto de Oliveira (Titular – IMPA), Marinho Gomes de Andrade Filho230
(Associado - ICMC - USP), Carlos Alberto Ribeiro Diniz (Titular - UFSCar), Maria231
Eulália Vares (Titular - UFRJ). Deliberação: Aprovados por trinta votos232
favoráveis e uma abstenção. 2.3 - TERMOS DE COLABORAÇÃO –233
PROFESSOR SÊNIOR - 2.3.1 - Valdemar Waingort Setzer (MAC). Aprovado234
pelo Conselho do Departamento em 23.11.2017. 2.3.2 - Francisco César235
Polcino Milies (MAT). Aprovado pelo Conselho do Departamento em 29.11.2017.236
2.3.3 - Iole de Freitas Druck (MAT). Aprovado pelo Conselho do Departamento237
em 29.11.2017. 2.3.4 - Martha Salerno Monteiro (MAT). Aprovado pelo238
Conselho do Departamento em 29.11.2017. 2.3.5 - Rosa Maria dos Santos239
Barreiro Chaves (MAT). Aprovado pelo Conselho do Departamento em240
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29.11.2017. 2.3.6 - Sergio Alves (MAT). Aprovado pelo Conselho do241
Departamento em 29.11.2017. Deliberação dos itens 2.3.1 a 2.3.6: Aprovados242
por unanimidade. 2.4 - RECURSO CONTRA DECISÃO DA CG - Solicitação de243
Matrícula – Jobson Sales de Sena (BMAC), requer matrícula em MAC0315,244
turma 54. Recurso não acatado pela CG em 13.11.2017. Deliberação: Aprovado245
por vinte e quatro votos favoráveis, dois votos contrários e cinco abstenções a246
decisão da CG que indeferiu o recurso. 2.5 - VESTIBULAR - Homologação - Of.247
ATAc-100 de 11.12.2017, referente a resposta ao Of. Circ-Gab-PRG-13/2017,248
de 22.11.2017, sobre o preenchimento da planilha relativo a reserva de vagas249
2018 (Concurso Vestibular e SISu) do IME. Aprovado ad referendum da250
Congregação, pelo Sr. Diretor, em 11.12.2017. Deliberação: Homologado por251
unanimidade. 2.6 - CONVÊNIO ACADÊMICO INTERNACIONAL - 2.6.1252
Homologação - Convênio Acadêmico Internacional entre o IME e Instituto de253
Matemática da Universität Zu Köln, Alemanha; visando à cooperação acadêmica254
na área de matemática a fim de promover o intercâmbio255
docentes/pesquisadores, e estudantes de pós-graduação, estudantes de256
graduação (com reconhecimento mútuo de estudos de graduação). Sob a257
coordenação do Prof. Claudio Gorodski. Aprovado ad referendum da258
Congregação, pelo Sr. Diretor, em 22.11.2017. 2.6.2 - Homologação - Convênio259
Acadêmico Internacional entre o IME e o Politécnico de Bari, Itália; visando à260
cooperação acadêmica na área de matemática a fim de promover o intercâmbio261
docentes/pesquisadores, de estudantes de pós-graduação, estudantes de262
graduação (com reconhecimento mútuo de estudos de graduação) e membros263
da equipe tecnico-administrativa, das respectivas instituições. Sob a264
coordenação do Prof. Gaetano Siciliano. Aprovado ad referendum da265
Congregação, pelo Sr. Diretor, em 22.11.2017. Deliberação dos itens 2.6.1 e266
2.6.2: Homologados por unanimidade. 2.6 A - CONSULTA PARA ELEIÇÃO DE267
DIRETOR E VICE-DIRETOR - Sugestões de texto para Portaria de eleição de268
Diretor e Vice-Diretor. O Diretor manifesta que a Diretoria não fará a consulta269
porque não concorda como a mesma será feita, alegando que é apenas para270
desestruturar a eleição. O Prof. Flávio Ulhoa menciona que na última eleição271
não houve candidatos, portanto não houve discussão. E o fato de haver272
inscrição é um grande avanço, porém o espaço de tempo entre a apresentação273
dos planos, discussão e eleição é muito pequeno. Sugere que se rediscuta o274
calendário deixando mais tempo entre o término das inscrições e a eleição. E275
diz que é importante ter reuniões com os docentes, funcionários e alunos,276
devendo ser realizadas pela manhã, tarde e noite. É importante que os277
candidatos façam os debates com a Comunidade IME para que tenham278
informações a mais sobre a proposta de cada chapa. A Srª Marcia Queiroz279
argumenta que é importante os funcionários conhecerem as propostas das280
chapas e manifestarem sua preferência, pois ao contrário dos docentes e281
discentes que tem representação na Congregação e nos Conselhos, os282
funcionários são representados somente pelos 2 votos da Congregação. O Prof.283
Pedro Tonelli menciona que a consulta influenciará a gestão. A Sra Stela284
Madruga pergunta quem organizará a consulta. O senhor Diretor responde que285
a Assistência Acadêmica dará o suporte necessário para que seja realizada a286
consulta, caso aprovada e que a mesma será realizada através do sistema de287
votação USP, porém a responsabilidade de organizar será da Comissão288
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Eleitoral. O Prof. Julio Stern diz que além de ter informação viciada, a consulta289
só tem um único propósito, deslegitimar a eleição. Deliberação: Aprovada por290
dezoito votos favoráveis, quatro votos contrários e cinco abstenções que haverá291
a Consulta e os Debates. 2.7 - CARGOS DE PROFESSOR TITULAR –292
COMISSÃO DE CARGOS DO IME - Solicitações de novos cargos de Professor293
Titular, conforme Circ. SG/CAA/76, de 17.10.2017. A Comissão de Cargos de294
Professor Titular do IME encaminha à Congregação, a solicitação de cinco295
novos cargos de Professor Titular. A Comissão, a partir dos textos do ano296
passado, elaborou os textos a serem encaminhados pela Congregação:297
Aspectos Acadêmicos da Proposta e Descrição do IME. Deliberação: A matéria298
foi retirada de pauta por falta de quorum. 2.8 -299
EQUIVALÊNCIA/RECONHECIMENTO DE TÍTULO - 2.8.1 - Equivalência do300
título de Mestre – expedido pela K.N. Toosi University of Technology, Irã, em301
nome de Milad Katebi. Área de concentração: Ciência da Computação.302
Aprovado pela CPG em 17.11.2017. 2.8.2 - Reconhecimento de Diploma de303
Doutor - expedido pela University of Southern Denmark, Dinamarca, em nome304
de Wagner Hugo Bonat. Área de concentração: Estatística. Aprovado pela CPG305
em 17.11.2017. Deliberação dos itens 2.8.1 e 2.8.2: Matérias retiradas de pauta306
por falta de quorum. Às dezesseis horas e dez minutos, o senhor Presidente307
declara encerrada a sessão, agradecendo a presença de todos. Eu, Daniela308
Santana Carvalho, _________________, Assistente Acadêmica do Instituto de309
Matemática e Estatística da Universidade de São Paulo, lavrei a Ata desta310
reunião, que será assinada por mim e pelos membros presentes à reunião em311
que ela for discutida e aprovada. São Paulo, 14 de dezembro de 2017.312


