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ATA DA 607ª SESSÃO (ORDINÁRIA) DA CONGREGAÇÃO - Aos vinte e cinco 1 

dias do mês de outubro de dois mil e dezoito, às quatorze horas e vinte e dois 2 

minutos, reuniu-se a Congregação do Instituto de Matemática e Estatística da 3 

Universidade de São Paulo na sala da Congregação, Edifício Professor Cândido 4 

Lima da Silva Dias, Cidade Universitária “Armando de Salles Oliveira”. O senhor 5 

Presidente, Professor Doutor Junior Barrera, Diretor do Instituto, declarou abertos 6 

os trabalhos com a presença dos seguintes membros: Luiz Renato Gonçalves 7 

Fontes (Vice-Diretor), Artur Hideyuki Tomita (Chefe do MAT), Denise Aparecida 8 

Botter (Chefe do MAE), André Salles de Carvalho (Vice-Chefe do MAP), Marcelo 9 

Finger (Chefe do MAC), Barbara Corominas Valério (Vice-Presidente da CG), 10 

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

CPq), Carlos Eduardo Ferreira, Christian Dieter Jäkel, Daciberg Lima Gonçalves, 12 

Eduardo do Nascimento Marcos, Fabio Prates Machado, Jairo Zacarias 13 

Gonçalves, Jefferson Antonio Galves, Paolo Piccione (Representantes dos 14 

Professores Titulares); Alfredo Goldman vel Lejbman, Marcos Nascimento 15 

Magalhães, Rodrigo Bissacot Proença, Ronaldo Fumio Hashimoto e Saulo 16 

Rabello Maciel de Barros (Representantes dos Professores Associados) e 17 

Roberto Hirata Junior e Pierluigi Benevieri (Suplentes dos Professores 18 

Associados); Alexandre Lymberopoulos, Leônidas de Oliveira Brandão e Elisabeti 19 

Kira (Representantes dos Professores Doutores) e Daniela Mariz Silva Vieira 20 

(Suplente dos Professores Doutores); Uriel Engel Piffer (Suplente dos Discentes 21 

de Graduação); Simone Berga Harnik (Representante dos Discentes de Pós-22 

Graduação) e Bartira Maués (Suplente dos Discentes de Pós-Graduação); Edison 23 

Sousa Junior (Representante dos Servidores Técnicos e Administrativos), 24 

perfazendo 32 comparecimentos sobre um total de 50 membros. Presentes 25 

também: Daniela Santana Carvalho (Assistente Técnica Acadêmica); Paixão de 26 

Mattos Padrão Saldanha (Assistente Técnica Administrativa) e Joaquim Vilemar 27 

de Sousa Banhos Rocha (Assistente Técnico Financeiro). 1 – EXPEDIENTE – 1.1 28 

ATAS - Discussão da Ata da sessão 606ª (ordinária), realizada em 27.9.2018. 29 

Deliberação: Aprovada por 29 votos favoráveis e 3 abstenções. 1.2. 30 

COMUNICAÇÕES DO PRESIDENTE – O Senhor Diretor abre a reunião da 31 

Congregação fazendo as seguintes considerações: “Estamos felizes por, mais 32 
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uma vez, iniciar a Congregação parabenizando um colega premiado pelo mérito 33 

da sua atividade acadêmica. 1 - Temos o prazer de parabenizar a Profª Drª. 34 

Barbara Corominas Valério, docente do MAT, por ser uma das laureadas da 8º 35 

edição do Prêmio Prof. Rubens Murillo Marques, que valoriza e divulga 36 

experiências educativas, propostas e realizadas por docentes dos cursos de 37 

Licenciatura na formação de professores para a Educação Básica. A Profª 38 

Barbara foi premiada pela excelência da contribuição intitulada: "Projetos de 39 

Estágio: uma articulação entre formação inicial e continuada de professores". 2 - 40 

Parabenizo os professores Marcelo Finger e Marcelo Gomes de Queiroz por 41 

terem sido eleitos, na última terça-feira, respectivamente, como chefe e vice-42 

chefe do MAC. 3 - Em outubro e dezembro os membros da Congregação 43 

receberão a Pauta pelo modo usual (papel e e-mail) e também pelo sistema 44 

Nereu. A partir do próximo ano (2019) a Pauta será encaminhada somente pelo 45 

sistema Nereu. Da mesma forma que fazem o Co, CoPq, CoG, CoCEx, entre 46 

outros. Os conselhos que desejarem também poderão utilizar o sistema Nereu. O 47 

MAC e o MAT já mostraram interesse em usar o Nereu. 4 - A Congregação de 48 

dezembro será alterada para 06/12/2018, primeira semana de dezembro, em 49 

virtude da reunião dos dirigentes ter sido marcada para 13 e 14 de dezembro, em 50 

Pirassununga. 5 - A representante dos alunos de pós-graduação, Bartira Maués, 51 

fará uma apresentação sobre a recepção dos alunos de pós-graduação na 52 

manifestação dos membros. 1.3 - COMUNICAÇÕES DOS PRESIDENTES DAS 53 

COMISSÕES E DO REPRESENTANTE JUNTO AO Co – O Prof. Julio Stern, 54 

Presidente da Comissão de Pesquisa relatou que na data de ontem ocorreu a 55 

reunião do Conselho de Pesquisa, no qual foi discutido muito sobre a descrição 56 

do que é pós-doutorado. O CNPq tem uma opinião, entendem que é apenas um 57 

título, outras instituições entendem de forma diferente. Solicita aos membros que 58 

quem tiver uma definição clara sobre o assunto envie para ele, pois a discussão 59 

está em andamento. Menciona também sobre exigências burocráticas vindas do 60 

Governo Federal para regulamentação das pesquisas nos biotérios e patrimônios 61 

genéticos associados. Menciona também que muitos pesquisadores estão 62 

desistindo das pesquisas porque não sabem como procederem com esta nova 63 

regulamentação. A Profª Barbara Corominas Valério, Vice-Presidente da 64 
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Comissão de Graduação disse não haver nada a declarar; O Prof. Sergio Muniz 65 

Oliva Filho, Presidente da Comissão de Pós-Graduação, informa que a CAPES 66 

agraciou a USP com um montante elevado de recursos para 2019, que deverão 67 

chegar por meio de vários editais e deverão ser gastos com mobilidade de alunos 68 

e eventos. Menciona ainda que a recepção dos alunos de Pós-Graduação ocorre 69 

na tarde da primeira terça-feira letiva do ano e é uma atividade muito importante 70 

para os novos alunos, e neste sentido, a CPG decidiu que não haverá aulas 71 

neste dia. 1.4 - MANIFESTAÇÃO DOS MEMBROS – A discente de Pós-72 

Graduação, Bartira Maués faz apresentação referente a recepção dos alunos de 73 

Pós-Graduação que ocorre na tarde da primeira terça-feira letiva de cada ano, 74 

organizada pelos alunos que se reúnem durante o semestre para prepará-la com 75 

os apoios das CCPs e também da CPG. Este evento é para todos os alunos 76 

ingressantes na Pós-Graduação do IME, incluindo a Pós-Graduação 77 

Interunidades em Bioinformática, sendo cerca de 80 a 100 ingressantes, em 78 

média, por ano, e tem por objetivo a integração das pessoas e das informações. 79 

São entregues as regras do IME e da Pós-Graduação, bem como os Regimentos 80 

dos Programas. Durante a programação da recepção há o momento em que os 81 

alunos falam e cada CCP expõe o que julga importante. Afirma que quanto mais 82 

bem informado está o ingressante, menos ele procurará a Secretaria e os 83 

coordenadores. No evento também ocorre a apresentação dos coletivos do IME. 84 

Solicita que os professores liberem os ingressantes e veteranos para participarem 85 

do evento. O Prof. Marcelo Finger menciona que dois alunos do BCC, Cândida e 86 

Heitor, foram premiados com bolsas da Google. Informa que as eleições para 87 

chefe e vice-chefe do Departamento ocorreram de forma eletrônica das 9h às 14h 88 

do dia 23.10.2018. Contudo, houve um problema em relação ao horário de verão 89 

que ainda não havia entrado em vigor, mas assim foi entendido pelo sistema que 90 

encerrou a eleição com uma hora de antecedência. Conta que entraram em 91 

contato com a Seção de Informática que prorrogou as eleições e enviou um 92 

comunicado aos votantes esclarecendo o ocorrido. O professor solicita que as 93 

eleições ocorram em dois dias. O Prof. Antonio Galves menciona que 94 

aconteceram no IME duas reuniões referentes à situação do país e foi criado um 95 

manifesto que já contém 69 assinaturas. Após concluído, o documento foi 96 
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enviado para aproximadamente vinte acadêmicos e entre eles, vários 97 

acadêmicos de peso manifestaram interesse em assinar o manifesto. Menciona 98 

ainda que colocou o manifesto na sua página pessoal e solicita que entre na 99 

inclusão de Pauta para terem o apoio da Congregação. O Prof. Leônidas 100 

Brandão menciona que o programa de verão 2019 já está pronto e as inscrições 101 

serão abertas em 5.11.2018. Comunica ainda que o sistema desenvolvido pelo 102 

IME para o verão também começará a ser utilizado pela Faculdade de Saúde 103 

Pública. Informa ainda que irão imprimir marcadores de página com o logo do 104 

Verão do IME-USP. O Prof. Marcos Magalhães informa que foi protocolado um 105 

recurso ao CTA contra a decisão de utilizar o gmail como e-mail institucional. Diz 106 

que primeiramente ele passará pelo CTA e se o mesmo for negado, deverá 107 

seguir para a Congregação. A Profa. Barbara Valério comunica que o prêmio 108 

recebido por ela também teve a participação da Profa. Daniela Mariz e todo esse 109 

processo foi iniciado em 2002 com a participação da Profa. Iole Druck e também 110 

de outros docentes.  A Profa. Denise Botter informa que a partir de 2019 o 111 

Departamento de Estatística passará a utilizar o sistema Nereu. 1.5 - 112 

DISCUSSÃO DA PAUTA – 2.2.b MANIFESTO DA SBPC. 2.10 CONVÊNIO DE 113 

COOPERAÇÃO ACADÊMICA – DUPLO DIPLOMA - 2.10.1 Documentação do 114 

convênio de Dupla-Titulação, entre o IME e a University of Groningen, Holanda, 115 

sob a supervisão do Prof. Roberto Hirata Junior, do aluno Francisco Caio Maia 116 

Rodrigues. 2.10.2 Documentação do convênio de Dupla-Titulação, entre o IME e 117 

a University of Groningen, Holanda, sob a supervisão da Profª Nina Sumiko 118 

Tomita Hirata, para o aluno Mateus Espadoto. Aprovadas por unanimidade as 119 

inclusões. 2. ORDEM DO DIA – 2.1 CALENDÁRIO DE REUNIÕES DA 120 

CONGREGAÇÃO PARA 2019: 28.2, 28.3, 25.4, 30.5, 27.6, 22.8, 26.9, 31.10 e 121 

12.12.2019. O diretor informa que geralmente são programadas 4 reuniões 122 

ordinárias da Congregação para o primeiro semestre e 4 para o segundo, além 123 

de eventuais reuniões extraordinárias, se necessárias. Contudo, em 2019, 124 

teremos 5 reuniões ordinárias no primeiro semestre, a primeira ocorrendo em 125 

28/02, devido à necessidade da aprovação pela Congregação do Projeto 126 

Acadêmico dos Departamentos. A data máxima de envio do Projeto Acadêmico 127 

pelos Departamentos, aprovado pelo Conselho e pela Congregação, é 8 de 128 
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março de 2019. O diretor relembra a Congregação que a terça-feira de Carnaval 129 

de 2019 será dia 05 de março, assim, teremos expediente apenas a partir de 7 de 130 

março. Deliberação: Aprovado por unanimidade. 2.2  PROJETO FAPESP – 131 

Projeto para uso de Reserva Técnica Institucional (FAPESP) - 2019. O diretor 132 

explica que a proposta foi desenhada a partir de conversas com os chefes dos 133 

Departamentos e a COP do IME. Menciona que irá convidar os funcionários 134 

Sérgio Ricardo Milaré (SI), Gislaine Lima (Apoio Institucional) e Roberto Pereira 135 

da Silva (Manutenção) para ajudarem com eventuais dúvidas na proposta de uso 136 

da Reserva Técnica FAPESP. Esclarece que a mesma se divide em 4 partes, 137 

sendo elas computadores; comunicações internas e externas (equipamentos de 138 

videoconferências, filmadoras); livros e infraestrutura básica (aparelhos de ar-139 

condicionado e para-raios para o NUMEC). O diretor especifica cada um: 1 - 140 

COMPUTADORES: CEC (renovação completa de uma das salas); Rede Linux 141 

(renovação de parte significativa dos computadores/terminais); Funcionários 142 

(renovação e homogeneização de um conjunto muito significativo), menciona 143 

também que a ideia é homogeneizar todo o sistema administrativo usando o 144 

Sistema Operacional Windows (office da Microsoft), informa ainda que os 145 

funcionários apoiam maciçamente a proposta, a partir de um questionamento que 146 

ele solicitou que fosse feito a eles, onde argumentaram que o rendimento 147 

melhora, pois passam a utilizar o mesmo sistema igual ao que possuem em suas 148 

casas, e por isso têm mais facilidade na operacionalização, além de 149 

homogeneizar a troca de arquivos interna e externamente, com a Reitoria e 150 

outras Unidades da USP, pois a Universidade adota esse modelo, por tratar-se 151 

de um  padrão internacional estabelecido pelo uso. Já os laboratórios e salas de 152 

professores, que assim desejarem, continuam a utilizar UNIX e LINUX. 2 - 153 

COMUNICAÇÕES INTERNAS E EXTERNAS: Projetores digitais (salas de aula e 154 

auditórios); Filmadoras digitais (produção de vídeo); Equipamento para 155 

videoconferência da sala B7; Videoconferência (internet mais confiável, palestras, 156 

defesas, EAD). 3 - LIVROS: Especificados pelos Departamentos (R$ 200.000,00). 157 

4 - INFRAESTRUTURA BÁSICA: Aparelhos de ar-condicionado; serviço de 158 

instalação e desinstalação de aparelhos de ar-condicionado; readequação do 159 

SPDA (Sistema de Proteção de Descarga Atmosférica) – NUMEC. O funcionário 160 
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Sergio Milaré explica que os computadores das salas Linux estão obsoletos, e 161 

também precisa de equipamentos mais potentes. A funcionária Gislaine Olivi 162 

informa que os computadores do CEC também estão desatualizados, mas 163 

poderão ser utilizados nas salas do bloco B, quando forem comprados os novos 164 

para o CEC. Além também de serem compradas 2 filmadoras. O Prof. Marcos 165 

Magalhães diz que apenas 2 filmadoras é pouco quando temos mais de um 166 

evento no IME simultâneamente. O Prof. Alfredo Goldman observa que o valor 167 

em livros diminuiu e ainda não temos a justificativa para essa compra que foi 168 

mantida. O diretor explica que o Prof. Severino Toscano irá coordenar a 169 

aquisição dos livros juntamente com os representas dos Departamentos na 170 

Comissão de Biblioteca. O Prof. Antonio Galves explica que verificou que o para-171 

raios do NUMEC está desligado. O Prof. Marcos Magalhães pergunta sobre os 172 

para-raios dos blocos A e B. O funcionário Roberto da Seção de Serviços Gerais 173 

explica que existe uma norma e os para-raios dos blocos A e B estão fora das 174 

normas, e como o prédio do NUMEC é novo é mais simples de resolver, existe 175 

um projeto na SEF que está em estudo por eles para as reformas dos blocos A e 176 

B. O diretor menciona que a ideia é fazer uma reforma dos dois blocos A e B, 177 

juntamente com a SEF. O Prof. Marcos Magalhães sugere que se faça um 178 

levantamento do que daria para fazer a respeito dos para-raios dos blocos A e B 179 

e a conta sairia de uma leva dos computadores listados e no próximo ano 180 

compraria o restante, em virtude de ser emergencial resolver o problema dos 181 

para-raios, pois a questão é muito séria. O Prof. Julio Stern pergunta se estamos 182 

sem para-raios ou se o mesmo está desligado. O funcionário Roberto explica que 183 

quando foi feito o telhado do Bloco B, o para-raios foi desativado e o do Bloco A 184 

teve os cabos furtados e não foi possível refazê-los. O diretor sugere que se 185 

aprove a proposta como está e também será solicitado à Reitoria a devolução da 186 

verba do IME, caso seja necessário instalar para-raios com verba própria. Com 187 

relação à solicitação dos funcionários na sua ampla maioria, de utilizarem o Office 188 

da Microsoft ao invés do Linux por terem maior familiaridade e também por 189 

interagirem com diversas Unidades e a Reitoria que também o utilizam. O diretor 190 

menciona que é uma questão de homogeneidade de todos os funcionários e bem 191 

como as demais Unidades da USP e também da Reitoria da Universidade. Neste 192 



7 
 

momento começa uma ampla discussão referente ao Office que deverá ser 193 

utilizado pelos funcionários. O diretor submete à votação a questão na proposta 194 

referente ao para-raios do NUMEC. Deliberação: Aprovado por unanimidade. 195 

Após a votação é retomada a questão do Office dos funcionários. O Prof. Carlos 196 

Ferreira menciona que se preocupa com a questão pois várias diretorias tiveram 197 

o trabalho de inserirem o Linux no Instituto para ser tirado desta forma. O 198 

representante dos funcionários Edison menciona que os funcionários preferem 199 

utilizar o Office da Microsoft por acharem sua utilização mais fácil e também por 200 

trocarem muitos arquivos com vários usuários, que em sua maioria, utilizam o 201 

referido sistema. O diretor explica que não é uma mudança de filosofia, mas 202 

apenas uma solução pragmática para melhorar o desempenho dos funcionários. 203 

Menciona ainda que o funcionário precisa sentir-se à vontade para trabalhar e por 204 

esse motivo solicitou uma pesquisa nas três Assistências e nos quatro 205 

Departamentos do Instituto referente à preferência dos funcionários com relação 206 

ao Sistema Operacional sendo muito ampla a preferência do Windows em 207 

relação ao Linux. O Prof. Eduardo Marcos diz entender a questão e menciona 208 

que deveríamos ter um programa que ensinássemos os funcionários a 209 

trabalharem com o Linux. O Prof. Pierluigi Benevieri diz que estamos usando a 210 

lógica da emergência que não deixa de ser certa nesta situação, mas devemos 211 

também pensar a longo prazo e fazermos um estudo sobre este problema e 212 

tentar resolvermos a longo prazo para que lá na frente não tenhamos que 213 

comprar mais vezes as atualizações do Office. O Prof. Antonio Galves propõe 214 

aprovarmos a proposta sem entrarmos no mérito do Windows, mas apenas a 215 

proposta como ela está para que possamos fazer o Instituto andar, pois depois a 216 

FAPESP demora na liberação da verba. O Prof. Marcos Magalhães concorda em 217 

aprovar a proposta como está "sem entrar no mérito do Windows" (isto é, 218 

deixando a discussão de compra de licenças Windows para um momento futuro, 219 

incluindo informações de custos, perspectivas de gastos futuros com licenças, 220 

outras informações técnicas e manifestação da Comissão de Informática). 221 

Deliberação: Aprovado por 24 votos favoráveis, 1 voto contrário e 2 abstenções o 222 

encaminhamento para a FAPESP da solicitação de compra dos equipamentos, 223 

não incluindo o Windows. 2.2.b MANIFESTO DA SBPC – O Prof. Antonio Galves 224 
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solicita o apoio da Congregação do IME para o manifesto, o qual ele já explicou. 225 

O Prof. Marcos Magalhães diz concordar com as preocupações do Prof. Antonio 226 

Galves. Deliberação: Aprovado por unanimidade. 2.3 ALTERAÇÃO DO 227 

REGIMENTO INTERNO DO COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA DO IME - 228 

Alteração do Regimento Interno do Comitê de Ética em Pesquisa (conforme 229 

inciso I do Artigo 4º, Capítulo III do Regimento Interno do Comitê de Ética em 230 

Pesquisa do IME-USP, aprovado pela Congregação em 26.10.2017 e em 231 

30.08.2018): alteração do período de mandato de 2 para 3 anos e a inserção no 232 

Regimento do CEP dos seguintes pontos: quantidade de reuniões por semestre, 233 

e como será contabilizada a presença e espaço físico do CEP, visando atender a 234 

Norma Operacional 001/2013 da Comissão Nacional de Ética em Pesquisa – 235 

CONEP. Deliberação: Aprovado por unanimidade. 2.4 ELEIÇÃO - Comissão de 236 

Graduação – Apreciação da recondução da Profª Mary Lilian Lourenço e 237 

indicação da Profª Lucia Renato Junqueira na qualidade de representante e 238 

suplente, respectivamente, do Departamento de Matemática na Comissão de 239 

Graduação. Aprovado pelo Conselho do Departamento em 26.9.2018. 240 

Deliberação: Aprovado por unanimidade. 2.5 RENOVAÇÃO DO 241 

RECONHECIMENTO DE CURSO - Bacharelado em Ciência da Computação 242 

(BCC) – Aprovado pelo Conselho do Departamento e pela CG, respectivamente, 243 

em 20.9.2018 e 16.10.2018. Deliberação: Aprovado por unanimidade. 2.6 244 

RELATÓRIOS DOS COORDENADORES DE CURSO - 2.6.1 Relatório de 245 

Atividades desenvolvidas pela CoC da Licenciatura em Matemática – 246 

Coordenadora Profª Barbara Corominas Valério. Aprovado pela CG em 247 

16.10.2018. 2.6.2 Relatório de Atividades desenvolvidas pela CoC do 248 

Bacharelado em Estatística – Coordenadora Profª Lúcia Pereira Barroso. 249 

Aprovado pela CG em 16.10.2018. Deliberação dos itens 2.6.1 e 2.6.2: 250 

Aprovados por unanimidade. 2.7 RECURSO CONTRA DECISÃO DA CG - 251 

Matrícula em disciplina – Éderson Cássio Lacerda Ferreira (BCC), requer 252 

matrícula na disciplina MAC0472 – T. 45. Foi indeferido pela CG em 3.9.2018, por 253 

não possuir todos os conhecimentos de pré-requisito e os que alega possuir não 254 

são comprovados. Por solicitação do Prof. Leônidas de Oliveira Brandão e do 255 

Prof. Pedro Aladar Tonelli com a anuência da Congregação, a matéria foi retirada 256 
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de Pauta na reunião da Congregação de 27.9.2018, para que a CG conversasse 257 

com o referido Departamento, para esclarecer os questionamentos levantados na 258 

reunião. A CG, na reunião de 16.10.2018 manteve o indeferimento do recurso, de 259 

acordo com o parecer do Prof. Daniel Macêdo Batista, coordenador do curso, 260 

informando que entrou em contato com o aluno que concordou e confirmou que 261 

ele não possui os pré-requisitos necessários para cursar a disciplina. 262 

Deliberação: Aprovado por unanimidade, a decisão da Comissão de Graduação. 263 

2.8 REVALIDAÇÃO DE DIPLOMA ESTRANGEIRO DE GRADUAÇÃO - 264 

Revalidação do diploma de Bacharel em Ciência da Computação, obtido junto à 265 

Universidad Mayor de San Simón, Bolívia, em nome de Jorge Eduardo Mercado 266 

Carrasco. Indeferido pela CG em 16.10.2018. Deliberação: Aprovado por 267 

unanimidade, o indeferimento da Comissão de Graduação. 2.9 TERMOS DE 268 

COLABORAÇÃO/RELATÓRIO FINAL – PROFESSOR SÊNIOR - 2.9.1 269 

Homologação - Maria Elisa Esteves Lopes Galvão (MAT). Plano de atividades 270 

para o período de 2018 a 2020 e Relatório Final desenvolvido durante o período 271 

de 2016 a 2018. Aprovado pelo Conselho do Departamento em 26.9.2018. 272 

Aprovado ad referendum da Congregação, pelo senhor diretor, em 5.10.2018. 273 

2.9.2 Homologação - Ofelia Teresa Alas (MAT). Plano de atividades para o 274 

período de 2018 a 2020 e Relatório Final desenvolvido durante o período de 2016 275 

a 2018. Aprovado pelo Conselho do Departamento em 26.9.2018. Aprovado ad 276 

referendum da Congregação, pelo senhor diretor, em 5.10.2018. Deliberação dos 277 

itens 2.9.1 e 2.9.2: Homologados por unanimidade. 2.9.3 Pedro Aladar Tonelli 278 

(MAP). Plano de atividades para o período de 2018 a 2020. Aprovado pelo 279 

Conselho do Departamento em 17.10.2018. 2.9.4 Paulo Feofiloff (MAC). Plano de 280 

atividades para o período de 2018 a 2020 e Relatório Final desenvolvido durante 281 

o período de 2016 a 2018. Aprovado pelo Conselho do Departamento em 282 

18.10.2018. 2.9.5 Siang Wun Song (MAC). Plano de atividades para o período 283 

de 2018 a 2020 e Relatório Final desenvolvido durante o período de 2016 a 2018. 284 

Aprovado pelo Conselho do Departamento em 18.10.2018. Deliberação dos itens 285 

2.9.3 a 2.9.5: Aprovados por unanimidade. 2.10 CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO 286 

ACADÊMICA – DUPLO DIPLOMA - 2.10.1 Documentação do convênio de 287 

Dupla-Titulação, entre o IME e a University of Groningen, Holanda, sob a 288 
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supervisão do Prof. Roberto Hirata Junior, do aluno Francisco Caio Maia 289 

Rodrigues. 2.10.2 Documentação do convênio de Dupla-Titulação, entre o IME e 290 

a University of Groningen, Holanda, sob a supervisão da Profª Nina Sumiko 291 

Tomita Hirata, para o aluno Mateus Espadoto. Deliberação dos itens 2.10.1 e 292 

2.10.2: Aprovados por unanimidade. Nada mais havendo a tratar, às dezesseis 293 

horas e quarenta e cinco minutos, o senhor Presidente declara encerrada a 294 

sessão agradecendo a presença de todos. Eu, Daniela Santana Carvalho, 295 

______________________, Assistente Acadêmica do Instituto de Matemática e 296 

Estatística da Universidade de São Paulo, lavrei a Ata desta reunião, que será 297 

assinada por mim e pelos membros presentes a reunião em que ela for discutida 298 

e aprovada. São Paulo, 25 de outubro de 2018.  299 


