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ATA DA 599ª SESSÃO (ORDINÁRIA) DA CONGREGAÇÃO - Aos vinte e seis1

dias do mês de abril de dois mil e dezoito, às quatorze horas e seis 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 Junior Barrera, Diretor do Instituto, declarou6

abertos os trabalhos com a presença dos seguintes membros: Luiz Renato7

Gonçalves Fontes (Vice-Diretor), Juan Carlos Gutiérrez Fernándes (Suplente de8

Chefe do MAT), Denise Aparecida Botter (Chefe do MAE), Sérgio Muniz Oliva9

Filho (Chefe do MAP e Presidente da CPG), Marcelo Finger (Chefe do MAC),10

Mary Lilian Lourenço (Presidente da CG), Júlio Michael Stern (Presidente da11

CPq), Eduardo Colli (Vice-Presidente da CCEx), Carlos Eduardo Ferreira,12

Christian Dieter Jäkel, Eduardo do Nascimento Marcos, Fabio Prates Machado,13

Jefferson Antonio Galves, Nikolai Valtchev Kolev, Yoshiharu Kohayakawa e14

Yoshiko Wakabayashi (Representantes dos Professores Titulares) e Jaime15

Angulo Pava (Suplente dos Professores Titulares); Alan Mitchell Durham,16

Alfredo Goldman vel Lejbman, Eduardo Jordão Neves, Hugo Luiz Mariano,17

Marcos Nascimento Magalhães, Rodrigo Bissacot Proença, Ronaldo Fumio18

Hashimoto e Saulo Rabello Maciel de Barros (Representante dos Professores19

Associados) e Roberto Hirata Junior e Pierluigi Benevieri (Suplentes dos20

Professores Associados); Alexandre Lymberopoulos, Claudia Monteiro Peixoto,21

Marco Dimas Gubitoso e Leônidas de Oliveira Brandão (Representantes dos22

Professores Doutores) e Elisabeti Kira (Suplente dos Professores Doutores);23

Aurea Maria Emiko Hariki, Lucas Tibúrcio Alves Vieira Perez e Mayte Mirio e24

Silva (Representantes dos Discentes de Graduação); Ana Luiza da Conceição25

Tenório (Representante dos Discentes de Pós-Graduação) e Carolina Lemos de26

Oliveira (Suplente dos Representantes dos Discentes de Pós-Graduação),27

Márcia de Carvalho Queiroz e Stela do Nascimento Madruga (Representantes28

dos Servidores Técnicos e Administrativos), perfazendo 40 comparecimentos29

sobre um total de 49 membros. Presentes também: Daniela Santana Carvalho30

(Assistente Técnica Acadêmica); Paixão de Mattos Padrão Saldanha (Assistente31

Técnica Administrativa) e Joaquim Vilemar de Sousa Banhos Rocha (Assistente32
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Técnico Financeiro). EXPEDIENTE - PARTE I - 1.1 HOMENAGEM PÓSTUMA33

AOS PROFESSORES APOSENTADOS DO IME-USP QUE FALECERAM NAS34

ÚLTIMAS SEMANAS - O Senhor Diretor pediu um minuto de silencio em35

homenagem aos Professores Chaim Samuel Hönig e Alexandre Augusto36

Martins Rodrigues que faleceram há pouco tempo. 2 - ORDEM DO DIA -37

PARTE I - 2.1 - PROFESSOR EMÉRITO – INDICAÇÃO DO NOME DO38

PROFESSOR DOUTOR CHAIM SAMUEL HÖNIG PARA PROFESSOR39

EMÉRITO DO IME-USP - Deliberação: Matéria retirada de pauta. EXPEDIENTE40

- PARTE II - 3.1 - ATA - Discussão das Atas das sessões 597ª (ordinária) e41

598ª (extraordinária), realizadas em 22.3.2018 e 5.4.2018, respectivamente.42

Deliberação: Aprovadas por unanimidade. COMUNICAÇÕES DO PRESIDENTE:43

O Diretor comunica que irá votar apenas nas votações que requeiram44

aprovação por dois terços do colegiado e naquelas que terminarem em empate,45

portanto, necessitando do voto de Minerva do diretor. Ainda comunicou que as46

primeiras três Atas serão elaboradas seguindo a estratégia adotada no MAC há47

mais de sete anos: em cada item da pauta, pedirá para que um dos48

participantes mais ativos na discussão daquele item redija um texto enxuto que49

apresente a essência da discussão. Caso o resultado seja satisfatório,50

manteremos este procedimento para as reuniões subsequentes. O Diretor51

Informou que foi eleito Presidente do Conselho Gestor do Campus da Capital.52

Finalizando, comunicou que, infelizmente, a solicitação de novos cargos de53

professor titular para o IME-USP foi negada. A Profa. Mary Lilian deu as boas54

vindas para o novo Diretor e Vice-Diretor e desejou que possam fazer tudo que55

a sua chapa se comprometeu a fazer. Ela informou que o Pró-Reitor de56

Graduação pretende visitar todas as Unidades da USP, começando pelas57

unidades do interior. As Unidades da Capital serão visitadas quando houver58

convite do dirigente. A Pró-Reitoria informou que fará reuniões periódicas com o59

DCE e que já realizou a primeira em março. A Profa. Mary Lilian propôs que a60

unidade convide o Pró-Reitor, após discussão que eleja os temas relevantes61

para o IME-USP. Ela comunica que haverá o quarto Congresso de Graduação62

em julho próximo, que terá como novidade a participação de alunos. Ela63

informou as mudanças propostas no Vestibular de 2019: o INCLUSP será64
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retirado, pois as cotas já garantirão a distribuição sócio-econômica mínima65

esperada; teremos as vagas SISU e as vagas Escolas Públicas, a matrícula dos66

ingressantes 2019 será on-line. A maior parte dos alunos será chamada até final67

de fevereiro para o aluno não chegar a USP após o início das aulas; não haverá68

mais reescolha; o vestibular passará a ter apenas dois dias: primeiro dia69

português e redação, cai a prova de conhecimentos gerais, e o segundo dia terá70

duas, três ou quatro matérias. As carreiras terão que enviar as suas escolhas71

até final de maio. O Prof. Sérgio Oliva informa que tomou posse da PRG depois72

da última reunião do Conselho da Pró-Reitoria de Pós-Graduação. Diz que73

precisaremos apresentar um projeto de Bolsa Sanduíche, agradece aos74

representantes da Comissão de Pós-Graduação porque estão trabalhando75

muito. O Prof. Julio Stern diz que periodicamente a Pró-Reitoria solicita76

indicações para concessão de prêmios de natureza diversa e que,77

frequentemente, o IME não indica ninguém. Fala que seria interessante que o78

IME tentasse promover seus talentos, fazendo indicações para estas79

premiações, que são divulgadas por e-mails da Pró-Reitoria, que são80

repassados pela CPq aos professores do IME. O Professor Colli informa que81

haverá a Virada Malba Tahan, na sexta-feira, 04 de maio, no período da tarde e82

no sábado 05 de maio, pela manhã. Comunica que houve a reunião do CoCEx e83

que também a PRCEU quer fazer um levantamento, como o levantamento da84

PRG que foi mencionado. A Pró-Reitora quer visitar as Unidades e quer85

conhecer todas as atividades de cultura e extensão das Unidades. Diz que a86

Pró-Reitora apresentou, nessa reunião, uma proposta de mudança, no87

Regimento da Cultura e Extensão, especificamente no Artigo que trata das88

Diretorias dos Órgãos da PRCEU, por exemplo retirando a regra em que os89

Diretores dos Órgãos devem sair com a troca do Pró-Reitor. Na discussão90

desse item, o Prof. Flávio observou, no entanto, que a redação do Artigo não91

previa explicitamente que os Diretores dos Órgãos tivessem vínculo com a USP92

e, após discussão, o Artigo acabou aprovado com a inclusão dessa vinculação.93

MANIFESTAÇÃO DOS MEMBROS: A Srª Márcia Queiroz, representante dos94

Servidores Técnicos e Administrativos sugere que seja colocada uma notícia no95

sitio do IME referente aos professores que faleceram recentemente. Acredita ser96
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uma forma simpática e rápida de homenageá-los e demonstrar o quanto fizeram97

pelo IME. Acha ruim as pessoas não acharem nenhuma referência aos Profs.98

Chaim e Alexandre na página do Instituto, ao mesmo tempo que o IME recebe99

e-mails com links de outras Instituições com a devida homenagem aos docente100

falecidos do Instituto. O Diretor diz que a página precisa mudar algumas coisas101

e que o Prof. Cordaro está trabalhando em um texto sobre o Prof. Chaim. O102

professor Marcelo Finger informa que os alunos do IME ficaram em décimo103

sétimo lugar na Olimpíada Mundial de Computação em Pequim. DISCUSSÃO104

DA PAUTA: Não houve. 4 - ORDEM DO DIA - PARTE II - 4.1 - ELEIÇÃO -105

4.1.1 - Comitê Editorial da São Paulo Journal of Mathematical Sciences. -106

Apreciação da indicação do Prof. Jaime Angulo Pava na qualidade de107

representante do Departamento de Matemática para o Comitê Editorial do São108

Paulo Journal of Mathematical Sciences, com mandato tampão até 3.7.2018, em109

vista do Prof. Claudio Gorodski, representante do referido Departamento, ter110

sido eleito como Editor Chefe da Revista. Aprovado pelo Conselho do111

Departamento em 4.4.2018. Deliberação: Aprovada por unanimidade. 4.2 -112

CONCURSOS - 4.2.1 - Edital para abertura de concurso de Professor Titular113

(MAC). Aprovado pelo Conselho do Departamento em 12.4.2018. Deliberação:114

Aprovada por unanimidade. 4.2.2 - Relatórios das Comissões Julgadoras –115

Homologação. a) - Concurso de Livre-Docência (MAT) – Candidata aprovada:116

Martha Patricia Dussan Angulo. Deliberação: Homologado por unanimidade. b) -117

Concurso de Livre-Docência (MAP) – Candidato aprovado: Nikolai Vasilievich118

Chemetov. Deliberação: Homologado por unanimidade. 4.2.3 - Concurso de119

Professor Titular (MAP) – Edital ATAc 023/2017. a) - Apreciação das inscrições -120

Candidatos: Nikolai Vasilievich Chemetov - quorum 2/3, Fabio Armando Tal,121

Vladimir Pestov - quorum 2/3, André Salles de Carvalho, Ma To Fu, Walter122

Alberto de Siqueira Pedra. Deliberação: Por cumprirem todos os termos do123

Edital, foram aprovados por unanimidade os pedidos de inscrição dos124

candidatos: Fábio Armando Tal, André Salles de Carvalho e Walter Alberto de125

Siqueira Pedra. Reprovados por descumprimento de termos do Edital, os pedido126

de inscrição dos candidatos: Nikolai Vasilievich Chemetov, Vladimir Pestov e Ma127

To Fu, por cinco votos favoráveis, dezoito votos contrários e quatorze128
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abstenções ao aceite das inscrições. b) - Proposta de nomes para a comissão129

julgadora: Membros titulares: Profs. Drs.: Clodoaldo Grotta Ragazzo (Titular -130

IME-USP), Waldyr Muniz Oliva (Titular/Aposentado - IME-USP), Henrique131

Bursztyn (Titular - IMPA), Lorenzo J. Díaz (Titular - PUC-Rio), Eduardo Teixeira132

(Titular - University of Central Florida). Membros suplentes: Profs. Drs.: Paolo133

Piccione (Titular - IME-USP), Yoshiharu Kohayakawa (Titular – IME-USP),134

Jefferson Antonio Galves (Titular – IME-USP), Rafael Benguria Donoso (Titular -135

Pontificia Universidad Católica de Chile), Walter Felipe Wreszinski136

(Titular/Aposentado - IF-USP), Abel Klein (Titular - University of California),137

Enrique Pujals (Titular - IMPA), Ali Tahzibi (Titular - ICMC-USP), André Nachbin138

(Titular - IMPA), Carlos Rocha (Titular - IST/Portugal), Milton da Costa Lopes139

Filho (Titular – UFRJ), Miguel Tribolet de Abreu (Titular - IST/Portugal).140

Aprovados pelo Conselho do Departamento em 14.3.2018. Deliberação:141

Aprovados os nomes indicados para a Comissão Julgadora e a indicação do142

nome do Professor Clodoaldo Grotta Ragazzo para presidente da Comissão143

Julgadora, por unanimidade. 4.3 - TERMOS DE COLABORAÇÃO/RELATÓRIO144

FINAL – PROFESSOR SÊNIOR - 4.3.1 - Lucília Daruiz Borsari (MAT). Plano de145

atividades para o período de 2018 a 2020. Aprovado pelo Conselho do146

Departamento, em 4.4.2018. Deliberação: Aprovado por unanimidade. 4.3.2 -147

Jorge Manuel Sotomayor Tello (MAP). Plano de atividades para o período de148

2018 a 2020 e Relatório Final desenvolvido durante o período de 2016 a 2018.149

Aprovado ad referendum do Conselho do Departamento, pelo Sr. Chefe do150

Departamento, em 12.4.2018. Deliberação: Aprovado por unanimidade. 4.4 -151

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM MATEMÁTICA - Proposta de152

alteração do Regulamento do Programa de Pós-Graduação em Matemática,153

referente suas novas normas. Aprovado pela CPG em 20.4.2018. O Prof. Hugo154

Mariano fez um breve relato da construção da proposta de regimento155

destacando que esta vinha sendo discutida desde o início de 2017 na CCP-156

MAT e também em contatos eletrônicos e reuniões com orientadores e alunos;157

destacou também os pontos principais de diferenças com o regimento158

atualmente em vigor do Programa de Pós-Graduação em Matemática. A Profa.159

Mary Lilian pede esclarecimentos ao professor Hugo referente à votação160
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realizada pela CCP com os orientadores e relacionada a escolha de disciplinas161

no Programa de Doutorado em Matemática. O Prof. Hugo esclarece que foi162

apenas uma consulta e que a CCP não acatou o resultado da163

mesma aos orientadores, mesmo que 21 dos 37 participantes votaram164

favoravelmente à escolha de disciplinas dentro de 3 blocos. A CCP é autônoma165

nas suas decisões. A Profa. Mary Lilian registra a falta de compromisso da CCP166

com os orientadores do Programa de Doutorado em Matemática e declara que167

votará contra a proposta da CCP. O Prof. Hugo Mariano justifica a posição168

tomada majoritariamente pela CCP, que tem por atribuição a construção de169

regimentos do programa, reafirmando o espírito informal da consulta realizada,170

que servia como balizamento para algumas ponderações finais da CCP (o171

regimento foi finalizado em 18 de abril em reunião extraordinária da CCP e172

aprovado em 20 de abril em reunião da CPG) e que em 4 das 5 questões173

colocadas houve coincidência da decisão da CCP com a posição majoritária174

levantada na consulta aos orientadores.Deliberação: Aprovado por trinta e dois175

votos favoráveis, dois votos contrários e três abstenções. 4.5 - RECURSO176

CONTRA DECISÃO DA CG - 4.5.1 - Matrícula em disciplina – Alessandro Davi177

da Silva Freitas (BMA), requer matrícula na disciplina MAT0122 – T. 22.178

Indeferido pela CG em 18.4.2018. Deliberação: Aprovado por vinte e seis votos179

favoráveis, um voto contrário e oito abstenções, a decisão da Comissão de180

Graduação. 4.5.2 - Matrícula em disciplina – Artur Alvarez (BCC), requer181

matrícula na disciplina MAT0323 – T. 45. Indeferido pela CG em 18.4.2018.182

Deliberação: Aprovado por unanimidade, a decisão da Comissão de Graduação.183

4.5.3 - Matrícula em disciplina – Guilherme Conationni de Almeida (BE),184

requer matrícula na disciplina MAE0328 – T. 46. Indeferido pela CG em185

18.4.2018. Deliberação: Aprovado por unanimidade, a decisão da Comissão de186

Graduação. 4.5.4 - Matrícula em disciplina – Guilherme Conationni de187

Almeida (BE), requer matrícula na disciplina MAE0314 – T. 46. Indeferido pela188

CG em 18.4.2018. Deliberação: Aprovado por unanimidade, a decisão da189

Comissão de Graduação. 4.5.5 - Matrícula em disciplina – Pedro Teotonio de190

Sousa (BCC), requer matrícula na disciplina MAC0350 – T. 45. Indeferido pela191

CG em 18.4.2018. Deliberação: Aprovado por vinte e seis votos favoráveis,192
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cinco votos contrários e quatro abstenções, a decisão da Comissão de193

Graduação. 4.5.6 - Matrícula em disciplina – Pedro Vitor Bortolli Santos (BCC),194

requer matrícula na disciplina MAC0350 – T. 45. Indeferido pela CG em195

18.4.2018. Deliberação: Aprovado por vinte e seis votos favoráveis, cinco votos196

contrários e quatro abstenções, a decisão da Comissão de Graduação. 4.5.7 -197

Matrícula em disciplina – Rafael Simões Shimabukuro (BCC), requer matrícula198

na disciplina MAC0350 – T. 45. Indeferido pela CG em 18.4.2018. Deliberação:199

Aprovado por vinte e seis votos favoráveis, cinco votos contrários e quatro200

abstenções, a decisão da Comissão de Graduação. 4.5.8 - Matrícula em201

disciplina – Sérgio Rosendo da Silva Júnior (BCC), requer matrícula na202

disciplina MAC0350 – T. 45. Indeferido pela CG em 18.4.2018. Deliberação:203

Aprovado por vinte e seis votos favoráveis, cinco votos contrários e quatro204

abstenções, a decisão da Comissão de Graduação. 4.5.9 - Matrícula em205

disciplina – Sueli dos Santos Rabaça (BE), requer matrícula na disciplina206

MAC0164 – T. 43. Indeferido pela CG em 18.4.2018. Deliberação: Aprovado por207

vinte e nove votos favoráveis, um voto contrário e cinco abstenções, a decisão208

da Comissão de Graduação. 4.5.10 - Aproveitamento de Estudos – Lucas209

Leoni Lamonica (LM), requer aproveitamento de estudos na disciplina210

MAP0151. Indeferido pela CG em 18.4.2018. Deliberação: Aprovado por211

unanimidade, a decisão da Comissão de Graduação. 4.6 - REVALIDAÇÃO DE212

DIPLOMA ESTRANGEIRO DE GRADUAÇÃO - 4.6.1 - Revalidação do diploma213

de Bacharel e Licenciada em Matemática, pela Universidad Nacional Pedro Ruiz214

Gallo, Peru, em nome de Lizet Santa Cruz Calderón. Deferida pela CG a215

revalidação do Bacharelado em Matemática e Indeferida pela CG a revalidação216

da Licenciatura em Matemática em 18.4.2018. Deliberação: Aprovado por217

unanimidade, a decisão da Comissão de Graduação, que deferiu a revalidação218

do Bacharelado em Matemática e indeferiu a revalidação da Licenciatura em219

Matemática. 4.6.2 - Revalidação do diploma de Bacharel e Licenciado em220

Matemática, pela Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, Peru, em nome de221

John Frank Matos Ascena. Deferida pela CG a revalidação do Bacharelado em222

Matemática e Indeferida pela CG a revalidação da Licenciatura em Matemática223

em 18.4.2018. Deliberação: Aprovado por unanimidade, a decisão da Comissão224
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de Graduação, que deferiu a revalidação do Bacharelado em Matemática e225

indeferiu a revalidação da Licenciatura em Matemática. Nada mais havendo a226

tratar, às quinze horas e cinquenta e quatro minutos, o senhor Presidente227

declara encerrada a sessão, agradecendo a presença de todos. Eu, Daniela228

Santana Carvalho, _________________, Assistente Acadêmica do Instituto de229

Matemática e Estatística da Universidade de São Paulo, lavrei a Ata desta230

reunião, que será assinada por mim e pelos membros presentes a reunião em231

que ela for discutida e aprovada. São Paulo, 26 de abril de 2018.232


