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ATA DA 600ª SESSÃO (ORDINÁRIA) DA CONGREGAÇÃO - Aos vinte e1

quatro dias do mês de maio de dois mil e dezoito, às quatorze horas e seis2

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 Junior Barrera, Diretor do Instituto, declarou6

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

Gonçalves Fontes (Vice-Diretor), Artur Hideyuki Tomita (Chefe do MAT), Denise8

Aparecida Botter (Chefe do MAE), Fábio Armando Tal (Chefe do MAP), Marcelo9

Finger (Chefe do MAC), Mary Lilian Lourenço (Presidente da CG), Sergio Muniz10

Oliva Filho (Presidente da CPG), Júlio Michael Stern (Presidente da CPq),11

Flávio Ulhoa Coelho (Presidente da CCEx), Carlos Eduardo Ferreira, Daciberg12

Lima Gonçalves, Fabio Kon, Fabio Prates Machado, Frank Michael Forger, Jairo13

Zacarias Gonçalves, Jefferson Antonio Galves, Nikolai Valtchev Kolev, Paolo14

Piccione, Roberto Marcondes Cesar Junior, Sinai Robins, Yoshiharu15

Kohayakawa e Yoshiko Wakabayashi (Representantes dos Professores16

Titulares) e Jaime Angulo Pava (Suplente dos Professores Titulares); Alfredo17

Goldman vel Lejbman, Eduardo Jordão Neves, Hugo Luiz Mariano, João18

Eduardo Ferreira, Marcos Nascimento Magalhães, Rodrigo Bissacot Proença,19

Ronaldo Fumio Hashimoto e Saulo Rabello Maciel de Barros (Representantes20

dos Professores Associados) e Pierluigi Benevieri (Suplentes dos Professores21

Associados); Alexandre Lymberopoulos, Ivan Struchiner, Leônidas de Oliveira22

Brandão, Marco Dimas Gubitoso (Representantes dos Professores Doutores) e23

Elisabeti Kira e Daniela Mariz Silva Vieira (Suplentes dos Professores Doutores);24

Manoel Marcilio Sanches (representante dos Professores Assistentes) Aurea25

Maria Emiko Hariki, Lucas Tibúrcio Alves Vieira Perez e Mayte Mirio e Silva26

(Representantes dos Discentes de Graduação); Simone Bega Harnik e Ana27

Luiza da Conceição Tenório (Representantes dos Discentes de Pós-Graduação),28

Márcia de Carvalho Queiroz e Stela do Nascimento Madruga (Representantes29

dos Servidores Técnicos e Administrativos), perfazendo 47 comparecimentos30

sobre um total de 50 membros. Presentes também: Marcelo Modesto Costa31

(Assistente Técnico Acadêmico Substituto, em exercício); Gislaine Olivi Lima32
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(Assistente Técnica Administrativa Substituta, em exercício) e Joaquim Vilemar33

de Sousa Banhos Rocha (Assistente Técnico Financeiro). 1. EXPEDIENTE - 1.134

ATA - Discussão da Ata da sessão 599ª (ordinária), realizada em 26.4.2018.35

Deliberação: Após algumas correções, aprovada por 46 votos e uma abstenção.36

1.2 COMUNICAÇÕES DO PRESIDENTE - O Diretor informa que o mês de maio37

tem sido difícil para a administração do Instituto por conta do afastamento por38

licença médica da Assistente Administrativa, Sra. Paixão Saldanha e da39

Assistente Acadêmica, Sra. Daniela Carvalho e da Assistente de Direção, Sra.40

Adenilza Alves. Convida a todos a participarem da cerimônia de posse do41

Diretor e do Vice-Diretor programada para o dia 28 de maio no auditório de42

reuniões do Conselho Universitário. Que está se reunindo com os chefes dos43

departamentos para melhoria da gestão acadêmica e está encerrando o ciclo de44

visitas aos setores e visitará os centros e os departamentos para que sejam45

feitos ajustes para a melhoria da administração. 1.3 COMUNICAÇÕES DOS46

PRESIDENTES DAS COMISSÕES E DO REPRESENTANTE JUNTO AO Co -47

A Profa. Mary Lilian, Presidente da CG, informa que participou da reunião do48

CoG, divulga o Programa Unificado de Bolsas de Estudos para Apoio e49

Formação de Estudantes de Graduação, no qual os professores poderão50

inscrever os projetos através do Sistema Juno até 10.06.2018 e falou sobre o 4º51

Congresso de Graduação da USP. Afirma que há alterações do Vestibular 2019,52

como a diminuição de três para dois dias de provas na segunda fase, no53

segundo dia terá disciplinas específicas - de duas a quatro, a critério de cada54

unidade -, e ao escolher o curso, o vestibulando terá três opções: Ampla55

Concorrência (AC), Ação Afirmativa Escola Pública (EP) e Ação Afirmativa Preto,56

Pardo e Indígena (PPI), e a USP reservará 40% de suas vagas, por curso, para57

estudantes de escola pública, e 37,5% das mesma para PPI,considerando58

Fuvest e Sistema de Seleção Unificada (Sisu), outra forma de ingresso na59

universidade. O Prof. Flávio Coelho, Presidente da CCEx, informou que, desde60

a última reunião da Congregação, não houve reunião do Conselho da Pró-61

Reitoria de Cultura e Extensão Universitária e nem da CCEx do IME. Que a Pró-62

Reitoria de Cultura e Extensão Universitária está realizando um censo das63

atividades de cultura e extensão da Universidade. Que o projeto JOGOMAT, 1º64



3

Campeonato de Jogos Matemáticos, sob a coordenação do Prof. Pedro65

Fagundes foi contemplado pelo 3º Edital USP Santander. O Prof. Sérgio Oliva,66

Presidente da CPG, agradeceu ao trabalho realizado pelo Prof. Henrique Guzzo67

como Presidente da CPG e como coordenador da CCP-MAT. Divulga a68

ferramenta que auxilia a criação de ebooks responsivos SaiteBookers e informa69

que na reunião da Pró-Reitoria de Pós-Graduação foram discutidos aspectos do70

sistema Turnitin, utilizado para detecção de plágio nos trabalhos acadêmicos,71

relatou que foram analisados no Conselho dois casos de plágios. Informou72

ainda que o Pró-reitor solicitou especial atenção para a utilização em sua73

totalidade dos recursos disponíveis da CAPES aos programas PROEX e74

PROAP. O Prof. Julio Stern, Presidente da CPq lamentou que o IME tenha75

recebido apenas doze inscrições para projetos de Iniciação Científica pois76

acredita que esse número é muito baixo e que apesar dos critérios para77

concessão de bolsa não serem transparentes é fundamental que mais alunos78

participem para que mais alunos possam ser contemplados. Informou que em79

23.05.2018 ocorreu a primeira reunião da CPq na qual foi discutida a80

impossibilidade, por determinação do jurídico da USP, que evita questões81

trabalhistas, de se atribuir a responsabilidade de disciplinas de pós-graduação82

a professores visitantes ou alunos de pós-doutoramento, mas o item foi retirado83

de pauta para que se obtenha um encaminhamento com suporte jurídico como84

fazem as Faculdades de Medicina de São Paulo e de Ribeirão Preto que85

contornam essa situação com o apoio de fundações, e que foi discutido o86

impacto do uso do sistema Turnitin para a detecção de plágio, pois seu efeito é87

retroativo. O Prof. Marcos Magalhães, diz que seu mandato como representante88

suplente junto ao Co se encerrou. 1.4 MANIFESTAÇÃO DOS MEMBROS - O89

Prof. Pierlugi Benevieri menciona que o único item da pauta da próxima reunião90

do Co é a aprovação do índice de reajuste salarial de 1,5%, aprovado pelo91

Conselho de reitores das Universidades Estaduais de São Paulo (CRUESP), e92

propõe que os representantes do IME no Co defendam que esse item não seja93

deliberado e para que as negociações sejam retomadas. Tal argumentação se94

sustenta no fato de que as perdas salariais superam 12%, o orçamento da USP95

está 91% comprometido com a folha de pagamento e a arrecadação do ICMS96
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aumentou 8%, diante de 1,5% de inflação, ou seja, o cenário é propício para97

que a USP repare as perdas salariais dos últimos anos. O Prof. Marcos98

Magalhães afirma que as perdas salariais são equivalentes a dois quinquênios e99

meio nos últimos três anos e que a USP está diante da melhor oportunidade100

para rever essas perdas devido ao aumento de 8% na arrecadação do ICMS e101

que o segundo semestre é melhor por conta do dia das crianças e das festas de102

final de ano. Aproveita a fala e esclarece que enquanto representou a103

Congregação do IME junto ao Co, apesar de nem sempre haver uma indicação104

clara na Congregação sobre alguns temas, sempre se preocupou em estar105

atento ao Instituto e em manter o Instituto informado a respeito das questões106

sobre o Hospital Universitário, as creches, o orçamento entre outras. Reforça107

que sua chapa tentará repetir esse trabalho caso seja eleita - 1.5 DISCUSSÃO108

DA PAUTA - Não houve. 2. ORDEM DO DIA - 2.1 ELEIÇÃO - Conselho109

Universitário - representante e suplente da Congregação junto ao Conselho110

Universitário, em função do término do mandato do Prof. Marcos Nascimento111

Magalhães. Deliberação: Após votação secreta, foram eleitos os Profs. Sergio112

Muniz Oliva Filho (representante) e Marcelo Finger (suplente) com o seguinte113

resultado: 27 votos para esta chapa, contra 15 votos para a chapa dos Profs.114

Carlos Eduardo Ferreira (representante) e Marcos Nascimento Magalhães115

(suplente), 3 brancos e 2 nulos. 2.2 CONCURSOS - 2.2.1 Edital para abertura116

de concurso de Livre-Docência - 2º semestre 2018: MAE sem alterações.117

Deliberação: Aprovada por 46 votos favoráveis e uma abstenção. 2.2.2118

Concurso de Professor Titular (MAP) – Edital ATAc 023/2017 -119

Complementação da indicação de nomes para Comissão Julgadora de120

Concurso de Professor Titular (MAP) – Candidatos: Fábio Armando Tal, André121

Salles de Carvalho e Walter Alberto de Siqueira Pedra: Profs. Drs.: Silvio122

Roberto de Azevedo Salinas (Titular Aposentado – IF-USP), Severino Toscano123

do Rego Melo (Titular – IME-USP), aprovado “ad referendum” do Conselho do124

Departamento, pelo Chefe do Departamento em 7.5.2018. Deliberação:125

Aprovada por 45 votos favoráveis e duas abstenções 2.2.3 Homologação -126

Concurso de Professor Titular (MAC) – Edital ATAc 018/2018 - inclusão das127

discplinas: MAC5760 - Introdução aos Sistemas de Bancos de Dados e128
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MAC5861 - Modelagem de Banco de Dados no referido Edital. Aprovada pelo129

Conselho do Departamento em 10.5.2018. Aprovado pelo Sr. Diretor “ad130

referendum” da Congregação, em 21.5.2018. O Prof. Marcelo Finger justifica131

que as disciplinas devem ser incluídas no edital porque ocorreram alterações132

nas ementas e essas alterações estavam sob análise de pareceristas. O Prof.133

Flávio Coelho questiona se o concurso não deveria ser cancelado e elaborado134

um novo edital com as disciplinas incluídas, uma vez que edital já foi publicado.135

O Prof. Junior Barrera esclarece que o cancelamento não se faz necessário pois136

o assunto foi questionado à Reitoria pela Assistência Acadêmica que confirmou137

que não há nada em desacordo com a legislação. Deliberação: Homologado por138

46 votos favoráveis e uma abstenção. 2.3 RELATÓRIO CIENTÍFICO FAPESP -139

Projeto de Apoio à Infraestrutura Institucional - relatório final. Deliberação:140

Aprovado por 46 votos favoráveis e uma abstenção. 2.4 - CANCELAMENTO141

DE DUPLA TITULAÇÃO - Homologação - A CPG solicita que o Convênio142

Acadêmico Internacional Individual para Dupla Titulação, que celebram a143

Universidade de São Paulo no interesse do Instituto de Matemática e Estatística144

e o Observatoire de Paris (França) no interesse da l’Ecole Doctorale145

Astronomie-Astrophisique D’ĩle de France, seja cancelado e que a orientação146

final do aluno Marcelo Farias Caetano seja feita exclusivamente pelo Programa147

de Pós-Graduação em Matemática Aplicada, sob os cuidados do prof. Manuel148

Valetim de Pera Garcia. Aprovado pelo Sr. Diretor “ad referendum” da149

Congregação, em 15.5.2018. Deliberação: Homologado por 46 votos favoráveis150

e uma abstenção. 2.5 CONVÊNIOS DE COOPERAÇÃO ACADÊMICA - 2.5.1151

Homologação - Entre o IME e a Aix - Marseille Université, França, para fins de152

desenvolver um programa de intercâmbio para estudantes de segundo ano de153

Mestrado entre ambas instituições, sob a coordenação do Prof. Luiz Renato154

Gonçalves Fontes. Aprovado pelo Senhor Diretor “ad referendum” da155

Congregação em 2.4.2018. Deliberação: Homologado por 38 votos favoráveis e156

uma abstenção. 2.5.2 Homologação - Entre o IME e a Università della Svizzera157

Italiana, Switzerland, para fins de intercâmbio de estudantes de graduação, sob158

a coordenação da Profª Ana Cristina Vieira de Melo. Aprovado pelo Senhor159

Diretor “ad referendum” da Congregação em 3.4.2018. Deliberação:160
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Homologado por 38 votos favoráveis e uma abstenção. 2.5.3 Entre o IME e a161

Universidade Hacettepe, Turquia para fins de mobilidade para Estudantes de162

Graduação e pessoal Técnico Administrativo , sob a orientação da Profª Ana163

Cristina Vieira de Melo. Deliberação: Homologado por 38 votos favoráveis e164

uma abstenção. 2.5.4 Entre o IME e a Fundação Casa, para fins de regular o165

desenvolvimento do projeto “Oferecimento de cursos de introdução à Lógica de166

Programação aos internos da Fundação CASA”, sob a orientação do Prof.167

Carlos Eduardo Ferreira. Deliberação: Homologado por 38 votos favoráveis e168

uma abstenção. 2.5.5 Entre o IME e a Yellow Soluções de Mobilidade Ltda, com169

participação no projeto InterSCity, visando à implantação de um projeto piloto de170

compartilhamento de bicicletas sem estação fixa no Campus da USP e entorno,171

sob coordenação do Prof. Alfredo Goldman vel Lejbman. Aprovado ”ad-172

referendum” do Conselho do Departamento de Ciência da Computação, pelo173

Chefe do Departamento, em 21.5.2018. O Prof. Flávio Coelho considera o174

projeto excelente do ponto de vista acadêmico, mas adverte que a minuta deixa175

claro que trata-se de um convênio entre a Universidade de São Paulo e uma176

empresa privada, que prevê, inclusive, a cessão de espaço da Universidade, o177

que, em sua opinião, poderia depender de uma licitação; observa também que a178

minuta possui cláusula de confidencialidade, algo indesejável em uma179

universidade pública. Ele defende que não é competência da Congregação180

aprovar uma tal minuta e propõe que seja deliberado em separado a181

colaboração científica da minuta. Os Profs. Alfredo Goldman e Fabio Kon182

explicam que a Pró-Reitoria de Pesquisa, após conversas com a183

Superintendência de Gestão Ambiental da USP - SGA e a Prefeitura do Campus,184

elaborou o projeto e convidou o IME para participar da parte científico-185

acadêmica, em que o grupo de pesquisa em mobilidade urbana terá a186

oportunidade de realizar pesquisa sobre os dados dos trajetos das bicicletas187

que serão fornecidos pela empresa. Que a Prefeitura do Campus da Capital é o188

orgão que irá implementar, definir os locais e ceder espaço da Universidade189

para a instalação das estações das bicicletas mas isso acontecerá somente190

após o convênio, se aprovado pela Congregação do IME, tramitar e ser191

deliberado por instâncias superiores da USP. O Prof. Fabio Kon reforça que é192
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necessário que o convênio seja aprovado da maneira como foi colocado em193

pauta para que possa ser submetido às instâncias superiores. O Prof. Pierlugi194

diz que essa situação é confusa para ele e que ele quer que a discussão195

continue para que ele entenda melhor a situação para sentir-se confortável a196

votar. O Prof. Rodrigo Bissacot diz que o convênio está sendo estabelecido197

conforme uma minuta padrão da USP, portanto questiona qual seria o prejuízo198

aprová-lo na Congregação. O Prof. Junior Barrera não considera a proposta de199

votação em separado da questão de mérito acadêmico feita pelo Prof. Flávio200

Coelho e coloca o item em votação da maneira como foi inserido na pauta. Por201

considerar que as questões levantadas não estão contempladas na forma em202

que a matéria será votada, o Prof. Flávio Coelho comunica que se absterá203

apesar de concordar com o mérito acadêmico da colaboração. Deliberação:204

Aprovado por 19 votos favoráveis e 7 abstenções. 2.5.6 Convênio de Cotutella205

entre o IME e a Université de Grenoble Alpes (EPCSCP) para fins de206

coorientação e dupla titulação de tese de Doutorado – Aluno: Pedro Henrique207

Rocha Bruel, sob a supervisão do Prof. Alfredo Goldman vel Lejbman. Aprovado208

pela CPG em 18.5.2018. Deliberação: Aprovado por 25 votos favoráveis e uma209

abstenção. 2.5.7 Convênio de Cotutella entre o IME e a University of Groningen,210

Holanda visando a cooperação acadêmica para fins de coorientação de211

estudante de doutorado e dupla titulação – Aluno: Eric Ossami Endo, sob a212

supervisão do Prof. Rodrigo Bissacot Proença. Aprovado pela CPG em213

18.5.2018. Deliberação: Aprovado por 25 votos favoráveis e uma abstenção.214

2.5.8 Convênio de Cotutella entre o IME e a Universitế de Bordeaux, França215

visando a cooperação acadêmica para fins de coorientação de estudante de216

doutorado e dupla titulação – Aluno: Gregório Luis Dalle Vedove Nosaki, sob a217

supervisão Rodrigo Bissacot Proença. Aprovado pela CPG em 18.5.2018.218

Deliberação: Aprovado por 25 votos favoráveis e uma abstenção. 2.6.219

REVALIDAÇÃO DE DIPLOMA ESTRANGEIRO DE GRADUAÇÃO - 2.6.1220

Revalidação do diploma de Bacharel em Ciência da Computação, pela221

Universidade do Cairo, Egito, em nome de Hassam Abd el Salam Kishk.222

Indeferido pela CG em 16.5.2018. 2.6.2 Revalidação do diploma de Bacharel em223

Ciência da Computação, pela Universidade de Université Lyon 1, França, em224
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nome de Eduardo Akio Yamamoto Moriya. Indeferida pela CG em 16.5.2018.225

Deliberação dos itens 2.6.1 e 2.6.2: Matérias retiradas de pauta para que a226

Comissão de Graduação revise os pareceres. 2.7 TERMOS DE227

COLABORAÇÃO/RELATÓRIO FINAL – PROFESSOR SÊNIOR - 2.7.1 Heleno228

Bolfarine (MAE). Plano de atividades para o período de 2018 a 2020 e Relatório229

Final desenvolvido durante o período de 2016 a 2018. Aprovado pelo Conselho230

do Departamento em 17.5.2018. 2.7.2 Pedro Alberto Morettin (MAE). Plano de231

atividades para o período de 2018 a 2020 e Relatório Final desenvolvido232

durante o período de 2016 a 2018. Aprovado pelo Conselho do Departamento233

em 17.5.2018. Deliberação dos itens 2.7.1 e 2.7.2: Aprovados por 25 votos234

favoráveis e uma abstenção. 2.8 RECURSOS CONTRA DECISÃO DA CG -235

2.8.1 Matrícula em disciplina – Arthur Coser Marinho (BCC), requer matrícula na236

disciplina MAC0499 – T. 45. Indeferido pela CG em 16.5.2018. 2.8.2 Matrícula237

em disciplina – Sergio Rosendo da Silva Junior (BCC), requer matrícula na238

disciplina MAP2210 – T. 54. Indeferido pela CG em 16.5.2018. Deliberação dos239

itens 2.8.1 e 2.8.2: Aprovados por 25 votos favoráveis e uma abstenção, a240

decisão da Comissão de Graduação. 2.9 VESTIBULAR - Mudanças propostas,241

pela Pró-Reitoria de Graduação, para o vestibular 2019 - Resposta ao Of. Circ-242

Gab-PRG-03, de 27.4.2018. Aprovadas pela CG em 16.5.2018. A Profa. Mary243

Lilian esclarece que as mudanças propostas pela Pró-Reitoria de Graduação244

foram aprovadas pela CG e foram incluídas para a reunião da Congregação245

para ciência dos membros. Deliberação: Congregação tomou conhecimento do246

documento. Nada mais havendo a tratar, às 16 horas e 48 minutos, o senhor247

Presidente declara encerrada a sessão, agradecendo a presença de todos. Eu,248

Marcelo Modesto Costa, ______________________, Assistente Acadêmico249

Substituto do Instituto de Matemática e Estatística da Universidade de São250

Paulo, lavrei a Ata desta reunião, que será assinada por mim e pelos membros251

presentes a reunião em que ela for discutida e aprovada. São Paulo, 24 de maio252

de 2018.253


