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ATA DA 597ª SESSÃO (ORDINÁRIA) DA CONGREGAÇÃO - Aos vinte e dois1
dias do mês de março de dois mil e dezoito, às quatorze horas e sete minutos,2
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), Sérgio Muniz Oliva Filho9
(Chefe do MAP), Junior Barrera (Chefe do MAC), Mary Lilian Lourenço10
(Presidente da CG), Henrique Guzzo Junior (Presidente da CPG), Júlio Michael11
Stern (Presidente da CPq), Eduardo Colli (Presidente da CCEx), Carlos Eduardo12
Ferreira, Christian Dieter Jäkel, Eduardo do Nascimento Marcos, Flávio Ulhoa13
Coelho, Jefferson Antonio Galves, Marcelo Finger, Nikolai Valtchev Kolev, Paolo14
Piccione, Roberto Marcondes César Júnior, Yoshiharu Kohayakawa e Yoshiko15
Wakabayashi (Representantes dos Professores Titulares); Alan Mitchell Durham,16
Eduardo Jordão Neves, Marcos Nascimento Magalhães e Saulo Rabello Maciel17
de Barros (Representantes dos Professores Associados) e Pierluigi Benevieri e18
Ana Cristina Vieira de Melo (Suplentes dos Professores Associados); Alexandre19
Lymberopoulos, Claudia Monteiro Peixoto, Leônidas de Oliveira Brandão e20
Marco Dimas Gubitoso (Representantes dos Professores Doutores) e Elisabeti21
Kira (Suplente dos Professores Doutores); Aurea Maria Emiko Hariki, Lucas22
Tiburcio Alves Vieira Perez e Mayte Mirio e Silva (Representantes dos Discentes23
de Graduação); Ana Luiza da Conceição Tenório (Representante dos Discentes24
de Pós-Graduação) e Carolina Lemos de Oliveira (Suplente dos Representantes25
dos Discentes de Pós-Graduação), Márcia de Carvalho Queiroz e Stela do26
Nascimento Madruga (Representantes dos Servidores Técnicos e27
Administrativos), perfazendo 39 comparecimentos sobre um total de 5328
membros. Presentes também: Daniela Santana Carvalho (Assistente Técnica29
Acadêmica); Paixão de Mattos Padrão Saldanha (Assistente Técnica30
Administrativa) e Joaquim Vilemar de Sousa Banhos Rocha (Assistente Técnico31
Financeiro). EXPEDIENTE - ATA: Ata da sessão 596ª (ordinária), realizada em32
quatorze de dezembro de dois mil e dezessete. Deliberação: Aprovada por33
unanimidade, após as correções. COMUNICAÇÕES DO PRESIDENTE: O34
Diretor dá as boas vindas aos novos representantes discentes eleitos para a35
representação de 2018. O Diretor informa que retornou a consulta feita pelo36
Instituto à PG relativa à realização das eleições para Diretor e Vice-Diretor em37
dois dias, mencionando que deveríamos seguir o que consta no Estatuto: “Caso38
nenhuma das chapas obtenha maioria absoluta no primeiro turno, proceder-se-á39
um segundo turno, realizado na sequência, entre as duas mais votadas,40
considerando-se eleita a que obtiver maioria simples.". Deixando claro no41
parecer que o entendimento é que a palavra sequência mencionada no artigo,42
refere-se ao mesmo dia. Menciona ainda que foi enviada uma consulta à PG se43
podemos cobrar taxa de inscrição para os docentes que não pertencem à USP44
para os concursos de livre-docência. Relembra todos que haverá a reunião45
extraordinária da Congregação, em 5 de abril, às 14h, conforme acordado na46
reunião da Congregação de dezembro de 2017, para eleição dos presidentes e47
vice-presidentes das Comissões Estatutárias. E a reunião do CTA que estava48
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prevista para ocorrer na mesma data, continuará agendada para o dia 5 de abril,49
porém será às 15h. Relembra também que as pautas dos Conselhos e50
Comissões Estatutárias devem estar no sistema Nereu e complementa dizendo51
que as pautas da Congregação e CTA também estarão no Nereu. Finaliza a sua52
fala com um agradecimento (Anexo 1). O Prof. Severino Toscano agradece ao53
Diretor por sempre ter lhe concedido muito espaço para atuar.54
COMUNICAÇÕES DOS PRESIDENTES DAS COMISSÕES E DO55
REPRESENTANTE JUNTO AO CO: O Prof. Eduardo Colli, Presidente da CCEx56
informa que em virtude das eleições para Reitor e Vice-Reitor não houve57
reunião do Conselho da Cultura e Extensão. Informa que encerrou sua atuação58
como Presidente da Estação Ciência, e o prédio foi assumido pela Secretaria de59
Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação. Informa ainda60
que a Estação Ciência além de ser um órgão no papel, tem documentos e uma61
marca. Menciona também que o projeto da Pró-reitoria de Cultura e Extensão62
Universitária é um projeto da nova gestão e tem vários erros crassos, um deles63
é que ignora totalmente o Conselho de Cultura e Extensão Universitária, e a64
participação dos Conselheiros, e que montarão dois grupos assessores que65
farão a mesma coisa que as Câmaras. Finaliza dizendo que é sua opinião, mas66
que não estará lá. A Profa. Mary Lilian diz que não houve reunião do CoG, que67
provavelmente será na próxima quarta-feira ou no início de abril e que68
normalmente as reuniões são às quintas-feiras. Informa que a Licenciatura69
ainda tem vagas pelo SISu, e que todas as vagas da Matemática pura foram70
ocupadas. Informa também que a chapa da CG será ela e a Profa. Barbara71
Valério, pois o Prof. Manuel Valentim de Pera Garcia retirou sua candidatura. O72
Prof. Júnior Barrera pede um aparte e sugere que antes de montar o Edital para73
o SISu deve-se pensar em como definir as regras para aceitar alunos por este74
Sistema, pois quando definirmos a nota de corte 700 foi pensado na75
percentagem e não no valor absoluto. O Prof. Carlos Ferreira comenta que o76
que pesou foi a nota de Português e não de Matemática. O Prof. Julio Stern77
informa que também não teve reunião do Conselho de Pesquisa. E pede para78
constar em Ata um agradecimento especial à funcionária Elisângela Pacheco79
Zemlicka que dedica-se muito ao trabalho e tem excesso de tarefas, mas não80
deixa nada sem fazer, sempre procura saber junto à Reitoria o que deve ser81
feito. O Prof. Henrique Guzzo informa que não houve reunião do Conselho de82
Pós-Graduação, que será na próxima semana. Diz que o Regimento da Pós foi83
aprovado, mas não foi publicado ainda. Agradece ao Diretor pela colaboração84
durante a gestão e diz que a CPG tem muito acúmulo de serviço, muito além do85
que as pessoas imaginam. O Prof. Marcos Magalhães fala sobre as indicações86
para Comissões junto à Reitoria e sobre os seis destaques aprovados no87
Regimento da Pós-Graduação. O Prof. Henrique Guzzo explica que hoje só88
pode fazer a matrícula na pós-graduação quem já colou grau na graduação,89
com a nova proposta apenas um certificado resolve a questão da matrícula. O90
Prof. Marcos Magalhães fala sobre a mudança de envio da pauta do Co, que a91
partir de agora será de cinco dias úteis, que será melhor porque o membro da92
Congregação poderá ouvir as opiniões. Diz que, no início da reunião, o Reitor93
argumentou que o dinheiro designado para o HU pela Assembléia Legislativa94
poderia ser uma ameaça à autonomia da USP. Posteriormente, na manifestação95
dos membros, o funcionário Bruno Rocha disse que o HU recebe verba do SUS96
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e isto não configura ameaça à autonomia Universitária. O Professor Marcos97
informou em sua manifestação que a Comunidade do Butantã conseguiu98
sessenta mil assinaturas em um abaixo assinado pedindo que o HU volte a99
atender a comunidade como fazia antes, mas o Reitor se negou a receber a100
comissão. Em fala posterior o Reitor se justificou, dizendo que não recebeu a101
Comissão por problema de agenda e que irá recebê-los. O Professor Marcos102
menciona ainda que, aparentemente, o atual Reitor conduz as reuniões com103
mais bom senso, tendo inclusive acatado pedido de votar separado os104
destaques do Regimento da Pós-Graduação. O Prof. Toscano diz que teve a105
mesma impressão de bom senso na reunião de dirigentes desse novo Reitor. O106
Diretor agradece a participação do Prof. Marcos Magalhães no Co.107
MANIFESTAÇÃO DOS MEMBROS: O Prof. Marcelo Finger informa que alguns108
alunos do IME irão para a prova final de uma Maratona de Computação Mundial109
que será realizada na China. A Pró-Reitoria de Graduação e o IME pagaram as110
passagens aéreas dos alunos de graduação. A Representante dos Servidores111
Técnicos e Administrativos, Márcia Queiroz, menciona que não soube das112
Eleições Estatutárias, pois as portarias não foram publicadas no DO e a113
divulgação interna foi feita somente para os docentes. Solicita que nas próximas114
eleições seja enviada uma mensagem copiando a Congregação para que os115
membros não docentes (discentes e funcionários) possam ter conhecimento.116
Informa que ficou sabendo das eleições, porque acessou o sítio do IME para117
verificar sobre a eleição do diretor e na mesma página constavam as demais118
portarias. . DISCUSSÃO DA PAUTA: Inclusão dos itens: 2.0 - PROFESSOR119
EMÉRITO - Indicação do nome do Professor Doutor Chaim Samuel Hönig,120
como “Professor Emérito” do IME-USP. 2.2 - CONCURSOS - 2.2.8 - Relatórios121
das Comissões Julgadoras – Homologação - c) Concurso de Livre-Docência122
(MAE) – Candidatos aprovados: Verónica Andrea González-López e Jesús123
Enrique García. 2.5 - RECURSO CONTRA DECISÃO DA CG - 2.5.3 - Matrícula124
em disciplina – Beatriz Siqueira Lobo Vianna (BE), requer matrícula na125
disciplina MAE0524 – T. 46. Indeferido pela CG em 21.3.2018. 2.5.4 - Matrícula126
em disciplina – Clayton Garcia da Silva (LM), requer matrícula na disciplina127
MAT2351 – T. 42. Indeferido pela CG em 21.3.2018. 2.5.5 - Matrícula em128
disciplina – Manuela Blaque Almeida (BE), requer matrícula na disciplina129
MAE0413 – T. 46. Indeferido pela CG em 21.3.2018. 2.6 - EQUIVALÊNCIA /130
RECONHECIMENTO DE TÍTULO - 2.6.3 - Equivalência do título de Mestre –131
expedido pela The University of Manchester, Reino Unido, em nome de Usman132
Sanusi. Área de concentração: Matemática Aplicada. Aprovado pela CPG em133
16.3.2018. Deliberação: Todas as inclusões foram aprovadas por unanimidade.134
O Diretor solicita a retirada do item 2.2.7 de pauta - Concurso de Titular (MAP) –135
Edital ATAc 023/2017. a) Apreciação das inscrições; e b) Proposta de nomes136
para a comissão julgadora. Deliberação: Aprovada por trinta e oito votos137
favoráveis e uma abstenção a retirada do item 2.2.7 de pauta. ORDEM DO DIA:138
2.0 - PROFESSOR EMÉRITO - Indicação do nome do Professor Doutor Chaim139
Samuel Hönig, como “Professor Emérito” do IME-USP. O Diretor menciona que140
teria vários motivos para a indicação do nome do Professor Chaim como141
professor emérito, e dentre eles, citou que o Prof. Chaim produziu bibliografia142
em português, foi o idealizador e coordenou o primeiro Colóquio Brasileiro de143
Matemática e todos os benefícios que ele obteve. O Prof. Marcos diz que há144
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muitas controvérsias, muitas pessoas foram prejudicadas pelo que ele fez. Fala145
que fica impressionado com a santidade depois da morte. Lógico que tudo que146
foi levantado é importante, mas também pesa o que ele fez de errado. O Prof.147
Paolo Piccione diz que não é uma santificação depois da morte, pois foi148
procurado pelo Prof. Toscano e já estava conversando sobre essa homenagem.149
O Prof. Toscano diz que já estava pensando na homenagem, mas estavam150
hesitando, por isso demoraram, que seria uma maneira de reconhecer a151
contribuição dele e levar em conta sua história no Instituto. Fala que por isso152
redigiu tão rápido o obituário que foi enviado por email, pois ele já havia se153
preparado, já que estava estudando o assunto. Diz que o Prof. Chaim foi154
importante para o IME e também para a história da Matemática brasileira. O155
Prof. Roberto Marcondes diz que tem impacto sobre quem o IME considera156
importante. O Prof. Júlio Stern ressalta a importância do Prof. Chaim no IME e157
fora do Instituto também. Fala que se é um título para se dar em vida ou não,158
ele não sabe, mas acha que nessa hora o IME deveria pensar no legado que o159
Prof. Chaim deixou e a importância do que ele fez ao Instituto e para a160
Matemática do Brasil, pois se ele é hoje como é, deve-se muito a ele. E a morte161
é uma grande oportunidade de esquecer as adversidades do passado e162
homenagear a pessoa pela colaboração que deu ao País. A Profa. Mary Lilian163
diz que quando entra no IME, percebe que se o Instituto tem a Biblioteca deste164
porte, é porque ele investiu muito, e tem o seu valor. Diz que se existem165
diferenças políticas, isso não deveria interferir na importância que ele teve e na166
homenagem que pode ser feita. O Prof. Leônidas menciona que tivemos verba167
nos Cursos de Verão “graças aos seus esforços” e com isso conseguimos168
proporcionar as bolsas. O Diretor agradece a todos e diz que vai retirar a169
matéria de pauta e que abrirá uma sessão por algumas horas como foi feito pelo170
Prof. Paulo Cordaro, para o Prof. Imre. Deliberação: Matéria retirada de pauta.171
2.1. ELEIÇÃO - 2.1.1 - Eleição Complementar: Edital para Eleição172
Complementar que será realizada das 9h do dia 23.04 às 17h do dia 24.04.2018,173
por sistema eletrônico de votação. Deliberação: Aprovado com trinta e oito votos174
favoráveis e uma abstenção. 2.1.2 - Comissão de Pós-Graduação Interunidades175
em Bioinformática - Eleição para Presidente e Vice-Presidente – Chapa inscrita:176
Professores João Carlos Setubal - Departamento de Bioquímica - IQ (Presidente)177
e André Fujita - Departamento de Ciência da Computação - IME (Vice-178
Presidente). Deliberação: Chapa aprovada por trinta e dois votos sim e seis179
votos em branco. 2.1.3 - Editor-Chefe da São Paulo Journal of Mathematical180
Sciences. Eleição do editor-chefe para a São Paulo Journal of Mathematical181
Sciences devido ao término do mandato do Prof. Dr. Vyacheslav Futorny.182
Indicação do Prof. Claudio Gorodski pelo Prof. Dr. Vyacheslav Futorny.183
Deliberação: Aprovado por unanimidade a indicação do Prof. Claudio Gorodski.184
2.1.4 - Eleição - Composição do Comitê de Ética em Pesquisa do IME - Eleição185
para Composição do Comitê de Ética em Pesquisa: três docentes titulares e186
respectivos suplentes, conforme inciso I do Artigo 4º, Capítulo III do Regimento187
Interno do Comitê de Ética em Pesquisa do IME-USP, aprovado pela188
Congregação em 26.10.2017. Matéria retirada de pauta da Congregação de189
Dezembro/2017, para que a CPq indicasse à Congregação os candidatos190
docentes. Na cédula havia a possibilidade de votar em até três chapas: Julio191
Michael Stern (representante) e Fábio Armando Tal (suplente) – MAP; Jefferson192
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Antonio Galves (representante) e Adilson Simonis (suplente) – MAE; Ricardo193
Bianconi (representante) e Cristián Andrés Ortiz González (suplente) – MAT;194
João Eduardo Ferreira (representante) e Flavio Soares Correa da Silva195
(suplente) – MAC. Deliberação: Aprovadas por vinte e seis votos a chapa:196
Ricardo Bianconi (representante) e Cristián Andrés Ortiz González (suplente) -197
MAT, por vinte e cinco votos a chapa: João Eduardo Ferreira (representante) e198
Flavio Soares Correa da Silva (suplente) – MAC e por dezessete votos a chapa:199
Julio Michael Stern (representante) e Fábio Armando Tal (suplente) – MAP. E200
dois votos brancos. 2.2 - CONCURSOS - 2.2.1 - Concurso de Livre-Docência201
(MAT) – Edital ATAc 015/2017 - Candidata: Christina Brech. a) Homologação -202
nome do Prof. Elói Medina Galego (Associado - IME-USP) para a Presidência203
da Banca. Aprovado ad referendum da Congregação, pelo Sr. Diretor, em204
20.12.2017. Deliberação: Homologado por unanimidade. b) Homologação -205
Complementação da indicação de nomes para Comissão Julgadora do206
Concurso de Livre-Docência (MAT) – Prof. Dr. Leandro Fiorini Aurichi207
(Associado - ICMC) na qualidade de suplente. Aprovado ad referendum do208
Conselho do Departamento, pelo Sr. Chefe do Departamento, em 24.1.2018.209
Aprovado ad referendum da Congregação, pelo Sr. Diretor, em 24.1.2018.210
Homologado pelo Conselho do Departamento em 28.2.2018. Deliberação:211
Homologado por unanimidade. c) Homologação - inversão dos membros da212
Comissão Julgadora: Ofelia Teresa Alas passará para Suplente e Ricardo213
Bianconi para Titular. Aprovado ad referendum do Conselho do Departamento,214
pelo Sr. Chefe do Departamento, em 24.1.2018. Aprovado ad referendum da215
Congregação, pelo Sr. Diretor em 24.1.2018. Homologado pelo Conselho do216
Departamento em 28.2.2018. Deliberação: Homologado por unanimidade. d)217
Homologação do nome do Prof. Ricardo Bianconi (Titular - IME-USP) para a218
Presidência da Banca. Aprovado ad referendum da Congregação, pelo Sr.219
Diretor, em 20.2.2018. Deliberação: Homologado por unanimidade. 2.2.2 -220
Concurso de Livre-Docência (MAT) – Edital ATAc 015/2017 - Candidata: Martha221
Patricia Dussan Angulo. Homologação - nome do Prof. Antonio Carlos Asperti222
(Titular - IME-USP) para a Presidência da Banca. Aprovado ad referendum da223
Congregação, pelo Sr. Diretor, em 20.12.2017. Deliberação: Homologado por224
unanimidade. 2.2.3 - Concurso de Livre-Docência (MAP) – Edital ATAc225
016/2017 - Candidato: - Nikolai Vasilievich Chemetov. a) Homologação - nome226
do Prof. Saulo Rabello Maciel de Barros (Associado - IME-USP) para a227
Presidência da Banca. Aprovado ad referendum da Congregação, pelo Sr.228
Diretor, em 20.12.2017. Deliberação: Homologado por unanimidade. b)229
Homologação - Complementação da indicação de nomes para Comissão230
Julgadora do Concurso de Livre-Docência (MAT) – Profs. Drs. Alexandre231
Nolasco de Carvalho (Titular - ICMC-USP), Marcelo Moreira Cavalcanti (Titular -232
UEM), Valéria Neves Domingos Cavalcanti (Titular - UEM) e Marcia Cristina233
Anderson Braz Federson (Titular - ICMC-USP). Aprovado ad referendum do234
Conselho do Departamento, pelo Sr. Chefe do Departamento, em 1o.3.2018.235
Aprovado ad referendum da Congregação pelo Sr. Diretor em 1o.3.2018.236
Deliberação: Homologado por unanimidade. 2.2.4 - Concurso de Livre-Docência237
(MAE) – Edital ATAc 017/2017 - Candidato: Alexandre Galvão Patriota.238
Homologação - nome da Profa Silvia Lopes de Paula Ferrari (Titular - IME-USP)239
para a Presidência da Banca. Aprovado ad referendum da Congregação, pelo240
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Sr. Diretor, em 20.12.2017. Deliberação: Homologado por unanimidade. 2.2.5 -241
Concurso de Livre-Docência (MAE) – Edital ATAc 017/2017 - Candidatos:242
Verónica Andrea González-López e Jesús Enrique García. a) Homologação - do243
nome do Prof. Júlio Michael Stern (Titular - IME-USP) para a Presidência da244
Banca. Aprovado ad referendum da Congregação, pelo Sr. Diretor, em245
20.12.2017. Deliberação: Homologado por unanimidade. b) Homologação -246
Complementação da indicação de nomes para Comissão Julgadora do247
Concurso de Livre-Docência (MAE) – Profs. Drs. Hedibert Freitas Lopes (Titular248
- INSPER), José Afonso Mazzon (Titular - FEA), Jorge Passamani Zubelli249
(Titular-IMPA) e Jorge Alberto Achcar (Associado - FMRP). Aprovado ad250
referendum do Conselho do Departamento, pela Sra Chefe do Departamento,251
em 15.2.2018. Aprovado ad referendum da Congregação pelo Sr. Diretor em252
16.2.2018. Deliberação: Homologado por unanimidade. 2.2.6 - Relatórios das253
Comissões Julgadoras – Homologação a) Concurso de Livre-Docência (MAT) –254
Candidata aprovada: Christina Brech. Deliberação: Homologado por255
unanimidade. b) Concurso de Livre-Docência (MAE) – Candidato aprovado:256
Alexandre Galvão Patriota. Deliberação: Homologado por unanimidade. 2.2.7 -257
Concurso de Titular (MAP) – Edital ATAc 023/2017. a) Apreciação das258
inscrições - Candidatos: Nikolai Vasilievich Chemetov, Fabio Armando Tal,259
Vladimir Pestov, André Salles de Carvalho, Ma To Fu, Walter Alberto de260
Siqueira Pedra. Deliberação: Matéria retirada de pauta. b) Proposta de nomes261
para a comissão julgadora: Membros titulares: Profs. Drs: Clodoaldo Grotta262
Ragazzo (Titular - IME-USP), Waldyr Muniz Oliva (Titular/Aposentado - IME-263
USP), Henrique Bursztyn (Titular - IMPA), Lorenzo J. Díaz (Titular - PUC-Rio),264
Eduardo Teixeira (Titular - University of Central Florida). Membros suplentes:265
Paolo Piccione (Titular - IME-USP), Yoshiharu Kohayakawa (Titular – IME-USP),266
Jefferson Antonio Galves (Titular – IME-USP), Rafael Benguria Donoso (Titular -267
Pontificia Universidad Católica de Chile), Walter Felipe Wreszinski268
(Titular/Aposentado - IF-USP), Abel Klein (Titular - University of Califórnia),269
Enrique Pujals (Titular - IMPA), Ali Tahzibi (Titular - ICMC-USP), André Nachbin270
(Titular - IMPA), Carlos Rocha (Titular - IST/Portugal), Milton da Costa Lopes271
Filho (Titular – UFRJ), Miguel Tribolet de Abreu (Titular - IST/Portugal).272
Deliberação: Matéria retirada de pauta. 2.2.8 - Relatórios das Comissões273
Julgadoras – Homologação - c) Concurso de Livre-Docência (MAE) –274
Candidatos aprovados: Verónica Andrea González-López e Jesús Enrique275
García. Deliberação: Homologado por unanimidade. 2.3 - CARGOS DE276
PROFESSOR TITULAR – COMISSÃO DE CARGOS DO IME - Homologação -277
Solicitações de novos cargos de Professor Titular, conforme Circ. SG/CAA/76,278
de 17.10.2017. Matéria retirada da pauta da Congregação de Dezembro/2017279
por falta de quorum. Aprovada ad referendum da Congregação pelo Sr. Diretor280
em 22.12.2017 a solicitação de 2 novos cargos de professor titular, sendo: 1281
para o Departamento de Matemática e 1 para o Departamento de Matemática282
Aplicada, nesta ordem de prioridade. Deliberação: Homologado por283
unanimidade. 2.4 - REVALIDAÇÃO DE DIPLOMA ESTRANGEIRO DE284
GRADUAÇÃO - 2.4.1 - Revalidação do diploma de Bacharel em Matemática,285
pela Universidad Nacional de Trujillo, Peru, em nome de Antonio Chávez Zeña.286
A CG decidiu aprovar a revalidação do Diploma do interessado, desde que ele287
realize três provas, dentre as quatro disciplinas: MAT0334 - Análise Funcional,288
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MAT0359 - Lógica, MAT0330 - Teoria dos Conjuntos e MAT0431 - Introdução à289
Topologia Algébrica e obtenha nota mínima 5,0 nas provas. Aprovada pela CG290
em 26.2.2018. Deliberação: Aprovado com trinta e oito votos favoráveis e uma291
abstenção, a decisão da Comissão de Graduação. 2.4.2 - Revalidação do292
diploma de Bacharel em Matemática Aplicada, pela Universidade de Coimbra,293
Portugal, em nome de António Miguel Simões Caceiro. Aprovada pela CG em294
26.2.2018. Deliberação: Aprovado com trinta e oito votos favoráveis e uma295
abstenção, a decisão da Comissão de Graduação. 2.4.3 - Revalidação do296
diploma de Bacharel e Licenciado em Matemática, pela Universidad Industrial297
de Santander, Colômbia, em nome de Orlando Yesid Espaiza Albarracin.298
Indeferida pela CG em 26.2.2018. Deliberação: Aprovado com trinta e oito299
votos favoráveis e uma abstenção, a decisão da Comissão de Graduação. 2.5 -300
RECURSO CONTRA DECISÃO DA CG - 2.5.1 - Solicitação de Aproveitamento301
de Estudos – Jaqueline Santana dos Santos (LM), requer Aproveitamento de302
Estudos em MAT0315. Recurso não acatado pela CG em 26.2.2018. 2.5.2 -303
Matrícula em disciplina – Amaury Mayller Costa Leite de Oliveira (LM), requer304
matrícula na disciplina MAT0230 – T. 47. Indeferido pela CG em 26.2.2018.305
2.5.3 - Matrícula em disciplina – Beatriz Siqueira Lobo Vianna (BE), requer306
matrícula na disciplina MAE0524 – T. 46. Indeferido pela CG em 21.3.2018.307
2.5.4 - Matrícula em disciplina – Clayton Garcia da Silva (LM), requer matrícula308
na disciplina MAT2351 – T. 42. Indeferido pela CG em 21.3.2018. 2.5.5 -309
Matrícula em disciplina – Manuela Blaque Almeida (BE), requer matrícula na310
disciplina MAE0413 – T. 46. Indeferido pela CG em 21.3.2018. Deliberação dos311
itens de 2.5.1 a 2.5.5: Aprovados por unanimidade, a decisão da Comissão de312
Graduação. 2.6 - EQUIVALÊNCIA / RECONHECIMENTO DE TÍTULO - 2.6.1 -313
Homologação - Equivalência do título de Mestre – expedido pela K.N. Toosi314
University of Technology, Irã, em nome de Milad Katebi. Área de concentração:315
Ciência da Computação. Aprovado pela CPG em 17.11.2017. Matéria retirada316
da pauta da Congregação de Dezembro/2017 por falta de quorum. Aprovado ad317
referendum da Congregação pelo Sr. Diretor em 19.12.2017. 2.6.2 -318
Homologação - Reconhecimento de Diploma de Doutor - expedido pela319
University of Southern Denmark, Dinamarca, em nome de Wagner Hugo Bonat.320
Área de concentração: Estatística. Aprovado pela CPG em 17.11.2017. Matéria321
retirada da pauta da Congregação de Dezembro/2017 por falta de quorum.322
Aprovado ad referendum da Congregação pelo Sr. Diretor em 19.12.2017.323
Deliberação dos itens 2.6.1 e 2.6.2: Homologados por unanimidade. 2.6.3 -324
Equivalência do título de Mestre – expedido pela The University of Manchester,325
Reino Unido, em nome de Usman Sanusi. Área de concentração: Matemática326
Aplicada. Aprovado pela CPG em 16.3.2018. Deliberação: Aprovado por327
unanimidade. 2.7 - PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM MATEMÁTICA328
APLICADA - Proposta de alteração no Regulamento do Programa de Pós-329
Graduação em Matemática Aplicada para o Exame de Qualificação de Mestrado330
e Exame Básico para o Doutorado Direto. Aprovado pela CPG em 15.12.2017.331
Deliberação: Aprovada por unanimidade. 2.8 - TERMOS DE332
COLABORAÇÃO/RELATÓRIO FINAL – PROFESSOR SÊNIOR - Carmen Diva333
Saldiva de André (MAE). Plano de atividades para o período de 2018 a 2019 e334
Relatório Final desenvolvido durante o período de 2016 a 2017. Aprovado ad335
referendum do Conselho do Departamento, pela Sra Chefe do Departamento,336
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em 21.2.2018. Deliberação: Aprovado por unanimidade. Nada mais havendo a337
tratar, às dezesseis horas e quatro minutos, o senhor Presidente declara338
encerrada a sessão, agradecendo a presença de todos. Eu, Daniela Santana339
Carvalho, _________________, Assistente Acadêmica do Instituto de340
Matemática e Estatística da Universidade de São Paulo, lavrei a Ata desta341
reunião, que será assinada por mim e pelos membros presentes a reunião em342
que ela for discutida e aprovada. São Paulo, 22 de março de 2018.343


