
ATA DA 601ª SESSÃO (ORDINÁRIA) DA CONGREGAÇÃO - Aos cinco dias 1 

do mês de julho de dois mil e dezoito, às quatorze horas e vinte e sete minutos, 2 

reuniu-se, em segunda convocação, a Congregação do Instituto de Matemática 3 

e Estatística da Universidade de São Paulo na sala da Congregação, Edifício 4 

Professor Cândido Lima da Silva Dias, Cidade Universitária “Armando de Salles 5 

Oliveira”. O senhor Presidente, Professor Doutor Junior Barrera, Diretor do 6 

Instituto, declarou abertos os trabalhos com a presença dos seguintes membros: 7 

Luiz Renato Gonçalves Fontes (Vice-Diretor), Denise Aparecida Botter (Chefe 8 

do MAE), Fábio Armando Tal (Chefe do MAP), Marcelo Finger (Chefe do MAC), 9 

Mary Lilian Lourenço (Presidente da CG), Sergio Muniz Oliva Filho (Presidente 10 

da CPG), Júlio Michael Stern (Presidente da CPq), Flávio Ulhoa Coelho 11 

(Presidente da CCEx), Fábio Prates Machado, Nikolai Valtchev Kolev e 12 

Yoshiharu Kohayakawa (Representantes dos Professores Titulares); Alan 13 

Mitchell Durham, Rodrigo Bissacot Proença, Ronaldo Fumio Hashimoto e Saulo 14 

Rabello Maciel de Barros (Representantes dos Professores Associados) e 15 

Leliane Nunes de Barros (Suplentes dos Professores Associados); Alexandre 16 

Lymberopoulos, Cláudia Monteiro Peixoto, Leônidas de Oliveira Brandão, Marco 17 

Dimas Gubitoso (Representantes dos Professores Doutores) e Elisabeti Kira 18 

(Suplente dos Professores Doutores); Aurea Maria Emiko Hariki e Lucas 19 

Tibúrcio Alves Vieira Perez (Representantes dos Discentes de Graduação); 20 

Simone Bega Harnik e Ana Luiza da Conceição Tenório (Representantes dos 21 

Discentes de Pós-Graduação), Márcia de Carvalho Queiroz e Stela do 22 

Nascimento Madruga (Representantes dos Servidores Técnicos e 23 

Administrativos), perfazendo 28 comparecimentos sobre um total de 50 24 

membros. Presentes também: Daniela Santana Carvalho (Assistente Técnica 25 

Acadêmica); Gislaine Olivi Lima (Assistente Técnica Administrativa Substituta, 26 

em exercício) e Joaquim Vilemar de Sousa Banhos Rocha (Assistente Técnico 27 

Financeiro). 1. EXPEDIENTE - 1.1 ATA - Discussão da Ata da sessão 600ª 28 

(ordinária), realizada em 24.5.2018. Deliberação: Após algumas correções, 29 

aprovada por 27 votos e uma abstenção. 1.2 COMUNICAÇÕES DO 30 

PRESIDENTE - O Senhor Diretor parabeniza os grupos de pesquisadores do 31 

IME que participam da organização de eventos satélites do ICM 2018. Diz ainda 32 
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que estes colegas encabeçam as Conferências de Análise Combinatória, 33 

Geometria Diferencial e Física Matemática que ocorrerão na USP no final de 34 

julho. O Senhor Diretor fala do Projeto Acadêmico que tem três partes: Instituto, 35 

Departamento e Professores, respectivamente, com prazos sucessivos. Diz 36 

ainda que o Projeto do Instituto deve ser entregue em 31 de agosto de 2018. 37 

Depois deverá ser discutido o Projeto Acadêmico dos Departamentos e, 38 

finalmente, dos docentes. Menciona também que a Direção e as Chefias dos 39 

Departamentos têm trabalhado na elaboração do Projeto Acadêmico do 40 

Instituto; e que os Chefes estão promovendo interações junto aos seus 41 

departamentos para discutir o tema. Informa que agendará duas reuniões 42 

extraordinárias da Congregação para os dias 9 e 30.8 para discutirem o Projeto 43 

Acadêmico. Diz ainda que a versão final será submetida à Congregação do dia 44 

30.8.2018. A Srª Assistente Acadêmica, Daniela Carvalho informa que no dia 45 

9.8 haverá a reunião do CTA. O Senhor Diretor diz que irá rever as datas e 46 

enviará o mais breve possível aos membros. O Senhor Diretor diz que esse mês 47 

observou muitos problemas de saúde mental no Instituto, principalmente entre 48 

alunos e funcionários, como tentativa de suicídio (funcionário), agressão 49 

(alunos), automutilação (aluno), assédio sexual (aluno), assédio moral 50 

(professor), estresse, somatização, mal súbito, entre outros. Diz ainda que 51 

solicitou à administração o conserto de fechaduras de portas que dão acesso ao 52 

telhado e tapumes de elevadores para evitar facilidades para eventuais 53 

suicídas. Informa ainda que nos próximos meses, em conjunto com 54 

especialistas da área, espera construir uma ação bem estruturada para lidar 55 

com essa questão que é muito complexa. Informa também que como primeira 56 

ação, convidou o Prof. Andrés, Vice-Diretor da Psicologia e Coordenador das 57 

ações da Reitoria na área e o Dr. Eduardo Humes, Coordenador da Psiquiatria 58 

do HU, para discutirem o tema. Sobre as bolsas de monitoria o Senhor Diretor 59 

disse que, anualmente, o Instituto oferece mais de duzentas bolsas de 60 

monitoria, sem controle de qualidade do uso. Comunica também que a COP, 61 

preocupada com a otimização de recursos, aprovou neste semestre, oitenta por 62 

cento das bolsas usadas no semestre passado, com a recomendação de que 63 

não houvesse prejuízo da cobertura dos cursos. Informa ainda que no ano 64 
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passado foram oferecidas noventa e duas bolsas no segundo semestre. Diz que 65 

esse ano o IME recebeu vinte e uma bolsas da Pró-Reitoria de Graduação, as 66 

chamadas PEEGs e assim o número de bolsas calculado do IME foi de oitenta 67 

por cento de noventa e dois menos vinte e um, que resulta em cinquenta e três. 68 

Disse ainda que falou para a Profª Zara Abud abrir cinquenta e cinco bolsas, 69 

tentando otimizar a cobertura dos cursos, caso a cobertura não fosse viável com 70 

esse número, o IME aumentaria o número para que as demandas fossem todas 71 

cobertas. Falou que a intenção é otimização dos recursos. Disse ainda que um 72 

outro ponto que o preocupa é a discrepância entre o número de bolsas de 73 

monitoria (mais de duzentas), com o número de bolsas de Iniciação Científica. 74 

Que no cômputo geral devem ser da ordem de duas ou três dezenas, 75 

considerando todas as fontes disponíveis. Informa que no contexto do Projeto 76 

Acadêmico proporá algum tipo de bolsa que inclua Iniciação Científica e 77 

Monitoria. O Senhor Diretor comenta que uma questão que o preocupa é o 78 

aprimoramento da comunicação interna e, nesse sentido, uma recomendação 79 

que ele fez este mês é que perguntas aos seus Assistentes, consideradas 80 

importantes pelo interessado, sejam feitas por correio eletrônico e igualmente 81 

respondidas pelo mesmo. Informa ainda que o Prof. Sergio Oliva relatará sobre 82 

o Conselho Universitário, mas gostaria de destacar três pontos que julgou 83 

relevantes: 1º. O Reitor informou que a Procuradoria Geral encontrou 84 

argumentos que permitam que os Processos Seletivos emergenciais possam 85 

continuar ocorrendo durante o período eleitoral. 2º. A COP relata grande 86 

preocupação com o equilíbrio das contas da USP: a diminuição das 87 

perspectivas de arrecadação pode fazer com que a trajetória de recuperação do 88 

déficit seja mais lenta do que era previsto e o nível das reservas não seja 89 

suficiente para manter o saldo positivo durante todo o próximo ano. Em 90 

resposta, o Reitor mostrou otimismo com duas classes de ações: a) diminuir 91 

gastos com a melhoria de gestão de recursos e b) a Universidade buscar outras 92 

fontes de renda. 3º. Relatos de vários casos de suicídios e depressões, 93 

catalisados por pressões e assédios de diversas naturezas. Disse que na fala 94 

dos dirigentes sentiu uma preocupação de encontrar caminhos para tornar a 95 

vida nos Institutos menos conflituosa e mais humana. 1.3 COMUNICAÇÕES 96 
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DOS PRESIDENTES DAS COMISSÕES E DO REPRESENTANTE JUNTO AO 97 

CONSELHO UNIVERSITÁRIO - O Prof Sérgio Oliva, representante da 98 

Congregação no Conselho Universitário diz que a proposta da COP era zero de 99 

aumento, mas foi dado o aumento de um e meio por cento com a condição de 100 

se fazer apertos maiores. Disse também que houve um relato da FMVZ que 101 

fizeram uma roda de conversa sobre o tema saúde mental e não foi ninguém. 102 

Mas foi apresentado pela Reitoria um escritório de saúde mental, pois o tema a 103 

está preocupando. A Profª Mary Lilian comunica que há novas regras para o 104 

reconhecimento de curso: o pedido deve chegar com doze meses de 105 

antecedência na Pró-Reitoria de Graduação e não pode ter docente sem o 106 

Curriculum Lattes atualizado no curso. Expõe também que o Programa único de 107 

Bolsas tem quase três mil pedidos (cerca de mil e setecentos de Projeto de 108 

Pesquisa, oitocentos de Graduação e quinhentos de Cultura e Extensão). 109 

Informa também que tinha uma regra que os docentes só poderiam apresentar 110 

três projetos e muitos docentes apresentaram oito projetos então terão cinco 111 

projetos cancelados. Informa que o Calendário letivo de 2019 já foi divulgado, e 112 

as aulas do primeiro semestre começarão em 18.2.2019 até 30.6.2019, com 101 113 

dias letivos e as aulas do segundo semestre começarão em 01.8.2019 a 114 

1.12.2019 sendo 99 dias letivos, perfazendo os 200 dias letivos no ano. 115 

Informou ainda que eram 21 bolsas para o IME e nós tivemos 20 projetos. 116 

Contudo, diz que a segunda etapa é ter alunos inscritos. Fala também sobre o 117 

“Programa Aprender na Comunidade” dirigido aos docentes, onde o aluno 118 

deverá aplicar seu conhecimento na Comunidade. Diz que o Congresso de 119 

Graduação está ocorrendo desde ontem 4.7.2018 e que só viu quatro pessoas 120 

do IME. Fala que sobre o projeto de acolhimento ou problemas psicológicos, diz 121 

que levou ao CoG e o Pró-Reitor disse que o problema saiu do âmbito da 122 

Graduação e quem foi para o âmbito da Reitoria. Informa que foi criado um 123 

escritório de saúde mental que é de acolhimento, o Presidente será o Prof. 124 

Andrés e também terá atendimento por telefone. Falou ainda que tivemos uma 125 

conferência com a Profª Maria Julia que é especialista em suicídio. Disse ainda 126 

que a Profª Lúcia Junqueira também tem interação da CAM para trazer uma 127 

palestra nessa área. Diz que nas novas teorias, não devemos afastar o aluno 128 
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e/ou funcionário, pois se a pessoa se isolar, a situação ficará pior. Informa que a 129 

PRG está fazendo uma campanha para que os alunos se matriculem, pois, tem 130 

um número enorme de alunos que esquecem de fazer a matrícula e a mesma 131 

será de 25.6 a 10.7 e a segunda no final de julho. O Prof. Flavio Coelho diz que 132 

teve reunião com a Pró-Reitora em 21.6, que completou cem dias de sua 133 

gestão. Diz que a Pró-Reitoria irá visitar todas as Unidades para verificar as 134 

demandas, que fará uma reestruturação dos Programas e também criará novos:  135 

Empreendedorismo Social e também USPCOIN. Informa que no início de 136 

agosto as Unidade terão que ver os monitores para a Feira USP e as Profissões 137 

2018 que será em 16,17 e 18 de agosto de 2018 e convida a todos. O Prof. Julio 138 

Stern informa que haverá um novo enquadramento dos Professores Visitantes e 139 

Pós-Docs. Diz que tem lugares que os professores visitantes são os “esteios” 140 

dos cursos, e que esse reenquadramento não causará nenhum problema. Fala 141 

também que nesse momento a CPq está implementando o Comitê de Ética e 142 

conta com a ajuda da funcionária Elisângela Zemlicka, e já avisa que todos os 143 

projetos que têm pessoas com experimentos com seres humanos, tem que 144 

passar pelo Comitê de Ética. 1.4 MANIFESTAÇÃO DOS MEMBROS – A 145 

representante dos Servidores Técnicos Administrativos, Marcia Queiroz fala 146 

sobre a circular da Copa referente aos jogos do Brasil, informando que os 147 

funcionários fizeram um abaixo assinado (anexo 1) para voltar para os 148 

funcionários as horas para que eles não precisem pagá-las, uma vez que eles 149 

deveriam ter batido o ponto de 15 min, se tivessem trabalhado de 4 à 6 horas, o 150 

que não ocorreu, dando a entender que eles trabalhariam 9 horas cheias, porém 151 

nos dias dos jogos o horário para quem optou por pagar horas era de 4 a 6 152 

horas trabalhadas. Solicita também mais clareza quando forem enviadas outras 153 

mensagens, alegando que os funcionários não foram alertados para o que 154 

deveria ser feito. O Senhor Diretor menciona que ele suspendeu as aulas nos 155 

períodos dos jogos e anunciou quais professores dariam aulas no período 156 

noturno, e comentou sobre o ocorrido dizendo que a mensagem enviada pela 157 

Patty foi a mesma que a Reitoria enviou à Diretoria. Menciona ainda que a 158 

questão é que os funcionários não estão habituados a baterem o ponto no 159 

horário do almoço e esse fato não foi explicitado no texto enviado pelo email. O 160 
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diretor fala também sobre o Envelhecimento Ativo, que também tem a ver com a 161 

questão do ponto, uma vez que os funcionários fazem as atividades durante o 162 

expediente e recebem um bônus de uma hora, por um erro na lógica do 163 

sistema, e disse que isso foi conversado com a Drª Stephanie da Procuradoria 164 

Geral, e que foi relatado por ela que os professores e funcionários têm 165 

problemas para mexer com sistemas e principalmente com o IF-ponto. Neste 166 

sentido, o diretor disse que é preciso melhorar a comunicação interna e colocar 167 

no site as dificuldades do sistema IF-ponto. A Profª Elisabeti Kira fala sobre a 168 

marcha da SBPC na Avenida Paulista, às 10h, no Instituto Moreira Sales. A 169 

Profª. Mary Lilian Lourenço fala sobre o Edital de Professores Temporários do 170 

MAT, mencionando que seu aluno não pôde assumir o cargo. O Senhor diretor 171 

explica que ele não pôde assumir o cargo porque tinha tido um contrato de 172 

serviço com órgão estadual a menos de duzentos dias do possível segundo 173 

contrato e que essa regra constava do Edital. Informou ainda que o CTA aprova 174 

as inscrições e o concurso em si do ponto de vista acadêmico. Contudo, para 175 

efeito de contratação, ele teve que ser desclassificado porque não atendia os 176 

requisitos trabalhistas. 1.5 DISCUSSÃO DA PAUTA – Inclusão dos itens: 2.3.2177 
 CG solicita mudança de decisão da Congregação de 24.5.2018 do PEDIDO DE 178 
MATRÍCULA EM DISCIPLINA – Arthur Coser Marinho (BCC), requer matrícula na 179 
disciplina MAC0499 – T. 45. Indeferido pela CG em 16.5.2018. Deliberação: Não foi 180 

aprovada a inclusão do item 2.3.2, pois necessita de 2/3 do quórum, o que não 181 

tem no momento na reunião. Continuação da Inclusão dos itens: 2.6 - TERMOS 182 

DE COLABORAÇÃO/RELATÓRIO FINAL – PROFESSOR SÊNIOR -  2.6.2 183 

Luiz Fichmann (MAT). Plano de atividades para o período de 2018 a 2020. 184 

Aprovado pelo Sr. Chefe do Departamento ad referendum do Conselho do 185 

Departamento, em 5.7.2018. 2.8 - CONVÊNIOS DE COOPERAÇÃO 186 

ACADÊMICA – 2.8.1 - Cancelamento do convênio entre o IME e a Instituição 187 

estrangeira Universitè Félix Houphouet-Boigny, sob a supervisão do Prof. 188 

Vyacheslav Futorny. 2.8.2 - Entre o IME e a Universitè Félix Houphouet-Boigny, 189 

Costa do Marfim para fins de desenvolvimento de pesquisas e outras atividades 190 

acadêmicas e culturais, sob a supervisão do Prof. Vyacheslav Futorny. 191 
Deliberação: Inclusões aprovadas por unanimidade dos itens 2.6 a 2.8. 2. ORDEM DO 192 
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DIA - 2.1 – CONCURSOS - Editais para abertura de concursos de Livre-193 

Docência - 2º semestre 2018: MAC – sem alterações. Aprovado pela Senhora 194 

Vice-Chefe do Departamento ad referendum do Conselho do Departamento em 195 

25.6.2018. Deliberação: Aprovado com vinte e seis votos favoráveis e uma 196 

abstenção.   MAT – Inclusão da Especialidade 28: “Geometria Diferencial e G-197 

estruturas” e “Grupóides e Algebróides de Lie”. Aprovado pelo Conselho do 198 

Departamento em 6.6.2018. Deliberação: Aprovado com vinte e seis votos 199 

favoráveis e uma abstenção.   MAP - Inclusão da Especialidade 5: Análise 200 

Numérica - disciplinas: MAP5729 “Introdução à Análise Numérica” e MAP5724 201 

“Resolução Numérica de Equações Diferenciais Parciais Elípticas”. Aprovado 202 

pelo Senhor Chefe do Departamento ad referendum do Conselho do 203 

Departamento em 26.6.2018.2. Deliberação: Aprovado com vinte e seis votos 204 

favoráveis e uma abstenção.   2.2 - CRIAÇÃO DE DISCIPLINA - Criação da 205 

disciplina MAT0149 “Noções de Cálculo para Farmácia” em substituição a 206 

disciplina MAT0143 “Cálculo para Ciências Biológicas”. Aprovado pelo Conselho 207 

do Departamento em 6.6.2018. Aprovada pela CG em 20.6.2018. Deliberação: 208 

Aprovado com dezenove votos favoráveis, um voto contrário e sete abstenções. 209 

2.3 - RECURSOS CONTRA DECISÃO DA CG - Matrícula em disciplina – Édio 210 

Cerati Neto (BCC), requer matrícula na disciplina MAC0323 – T. 45. Indeferido 211 

pela CG em 20.6.2018, por falta de pré-requisito. Deliberação: Aprovada a 212 

decisão da CG por quatorze votos favoráveis, três votos contrários e nove 213 

abstenções. 2.4 – VESTIBULAR – 2.4.1 - Homologação - Resposta ao Of. 214 

Circular PRG/AC/04/2018, de 23.4.2018 - Escolha das disciplinas para o 2º dia 215 

de provas da 2ª fase da Fuvest 2019. A Comissão de Graduação aprovou a 216 

escolha das disciplinas: Matemática e Física para os cursos do IME. Aprovada 217 

pela CG em 16.5.2018. Aprovado pelo Senhor Diretor ad referendum da 218 

Congregação em 30.5.2018. 2.4.2 - Homologação - Resposta ao Of. Circ-219 

SVASSIST-01/2018, de 18.5.2018 - Planilha com a Reserva de vagas para 2019 220 

(Concurso Vestibular e SISu) - Aprovado pelo Senhor Diretor ad referendum da 221 

Congregação em 4.6.2018. Deliberação dos itens 2.4.1 e 2.4.2: Homologados 222 

por vinte e seis votos favoráveis e uma abstenção. 2.5 - PROTOCOLO DE 223 

INTENÇÕES - Homologação - Protocolo de Intenções entre o IME e a Prefeitura 224 
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de São Paulo, para desenvolvimento de ações no âmbito do Programa de 225 

Cooperação em Pesquisa da Secretaria Municipal de Educação. Aprovado pelo 226 

Senhor Diretor ad referendum da Congregação em 11.6.2018. Deliberação: 227 

Homologado por vinte e seis votos favoráveis e uma abstenção. 2.6 - TERMOS 228 

DE COLABORAÇÃO/RELATÓRIO FINAL – PROFESSOR SÊNIOR – 2.6.1 -  229 

Vera Helena Giusti de Souza (MAT). Plano de atividades para o período de 230 

2018 a 2020 e Relatório Final desenvolvido durante o período de 2016 a 2018. 231 

Aprovado pelo Conselho do Departamento em 6.6.2018. 2.6.2 - Luiz Fichmann 232 

(MAT). Plano de atividades para o período de 2018 a 2020. Aprovado pelo Sr. 233 

Chefe do Departamento ad referendum do Conselho do Departamento, em 234 

5.7.2018. Deliberação dos itens: Aprovados por vinte e seis votos favoráveis e 235 

uma abstenção. 2.7 - EQUIVALÊNCIA / RECONHECIMENTO DE TÍTULO – 236 

2.7.1 - Equivalência do título de Mestre - título de Máster en Matemática 237 

Aplicada, expedido pela Universidad Central “Marta Abreu” de Las Villas, Cuba, 238 

em nome de Jorge Alberto Cárdenas Pestana, para contagem de créditos para 239 

o doutorado. Área de concentração: Matemática Aplicada. Aprovado pela CPG 240 

em 22.6.2018. 2.7.2 - Equivalência do título de Mestre - título Magister 241 

Scientiarum Mención Matemáticas, expedido pelo Instituto Venezolano de 242 

Investigaciones Científicas, Venezuela, em nome de Alejandra Carolina Cáceres 243 

Rigo, para contagem de créditos para o doutorado. Área de concentração: 244 

Matemática. Aprovado pela CPG em 22.6.2018. 2.7.3 - Reconhecimento do 245 

título de Mestre – título de Mestrado em Ensino de Matemática, expedido pela 246 

Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias, Portugal, em nome de 247 

Aline Rose e Silva Valentino. Área de concentração: Mestrado Profissional em 248 

Ensino de Matemática. Indeferido pela CPG em 22.6.2018. Deliberação dos 249 

itens 2.7.1 a 2.7.3: Aprovados por vinte e seis votos favoráveis e uma 250 

abstenção. 2.8 - CONVÊNIOS DE COOPERAÇÃO ACADÊMICA – 2.8.1 – 251 

Cancelamento do convênio entre o IME e a Instituição estrangeira Universitè 252 

Félix Houphouet-Boigny, sob a supervisão do Prof. Vyacheslav Futorny. 253 

Deliberação: Aprovado por vinte e seis votos favoráveis e uma abstenção. 2.8.2 254 

– Convênio entre o IME e a Universitè Félix Houphouet-Boigny, Costa do Marfim 255 

para fins de desenvolvimento de pesquisas e outras atividades acadêmicas e 256 
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culturais, sob a supervisão do Prof. Vyacheslav Futorny. Deliberação: Aprovado 257 

por vinte e seis votos favoráveis e uma abstenção.  Nada mais havendo a tratar, 258 

às dezesseis horas e dezesseis minutos, o senhor Presidente declara encerrada 259 

a sessão agradecendo a presença de todos. Eu, Daniela Santana Carvalho, 260 

______________________, Assistente Acadêmica do Instituto de Matemática e 261 

Estatística da Universidade de São Paulo, lavrei a Ata desta reunião, que será 262 

assinada por mim e pelos membros presentes a reunião em que ela for 263 

discutida e aprovada. São Paulo, 5 de julho de 2018.  264 
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