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ATA DA 609ª SESSÃO (ORDINÁRIA) DA CONGREGAÇÃO - Aos vinte e oito 1 
dias do mês de fevereiro de dois mil e dezenove, às quatorze horas e dezenove 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), Fabio Armando Tal (chefe do MAP), Marcelo Finger 9 
(chefe do MAC), Mary Lilian Lourenço (presidente da CG), Sergio Muniz Oliva 10 
Filho (presidente da CPG), Alfredo Goldman vel Lejbman (vice-presidente da 11 
CPq), Flávio Ulhoa Coelho (presidente da CCEx); Carlos Eduardo Ferreira, 12 
Eduardo do Nascimento Marcos, Nikolai Valtchev Kolev e Yoshiko Wakabayashi, 13 
(representantes dos professores titulares); Alan Mitchell Durham, Eduardo Jordão 14 
Neves, Marcos Nascimento Magalhães, Rodrigo Bissacot Proença, Ronaldo 15 
Fumio Hashimoto e Saulo Rabello Maciel de Barros (representantes dos 16 
professores associados) e Pierluigi Benevieri (suplente dos professores 17 
associados); Alexandre Lymberopoulos, Cláudia Monteiro Peixoto, Leônidas de 18 
Oliveira Brandão, Marco Dimas Gubitoso e Elisabeti Kira  (representantes dos 19 
professores doutores); Ivan Kuvasney Lima e Lucas Doi Belmonte 20 
(representantes dos discentes de graduação); Fernando Siqueira Vieira de Lima 21 
(representante dos discentes de pós-graduação); Stela do Nascimento Madruga 22 
(representante dos servidores técnicos e administrativos), perfazendo 27 23 
comparecimentos sobre um total de 50 membros. Presentes também: Daniela 24 
Santana Carvalho (assistente técnica acadêmica) e Paixão de Mattos Padrão 25 
Saldanha (assistente técnica administrativa). 1 – EXPEDIENTE – 1.1. 26 
COMUNICAÇÕES DO PRESIDENTE – O diretor lê as suas comunicações: “Dou 27 
as boas-vindas aos novos discentes eleitos para a Congregação do IME para 28 
2019. Peço desculpas por não ter apresentado a ata da reunião anterior no prazo 29 
regimental. Esta Ata ficou pronta ontem, mas seguindo o que se pratica 30 
historicamente nesse tipo de situação, apresentaremos esta Ata na próxima 31 
Congregação, junto com a Ata da Congregação em curso. A razão desse atraso 32 
foi a reunião dos dirigentes, realizada na EACH na segunda e terça-feira desta 33 
semana. Na Congregação de Dezembro foi aprovada a solicitação de 2 cargos 34 
novos de Professor Titular, um para o MAT e outro para o MAP, nesta ordem de 35 
prioridade. A Reitoria nos informou agora em fevereiro, por e-mail, que 36 
receberemos um cargo novo para o MAT. Já foi dado conhecimento ao MAT, mas 37 
o processo físico ainda não retornou da Reitoria. Na mesma Congregação de 38 
dezembro foi aprovada a solicitação do retorno do cargo vacante, em virtude da 39 
aposentadoria do Prof. Antonio Carlos Asperti, para o MAT. Ainda não 40 
recebemos o retorno deste, que deverá ser pautado na reunião da CAA de abril. 41 
Informo que o nosso “Plano Anual de Aplicação da Parcela para Custos de 42 
Infraestrutura Institucional para Pesquisa” foi integralmente aprovado pela 43 
FAPESP. Destaco ainda que a aplicação seguirá exatamente o que está descrito 44 
no projeto. Em particular, todos os computadores especificados serão destinados 45 
a atividades acadêmicas de ensino ou pesquisa. O recurso está disponível e 46 
começará a ser aplicado imediatamente. Sobre os para-raios dos nossos prédios, 47 
informo que já temos os respectivos projetos aprovados pela SEF e recursos para 48 
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implementá-los: reparos no Bloco C (projeto FAPESP), Sistema do Bloco B (SEF) 49 
e Sistema do Bloco A (recursos próprios do IME). O tema central desta reunião é 50 
o Projeto Acadêmico dos Departamentos. Assim, durante este mês realizamos 51 
duas reuniões com os chefes, o vice-diretor e o diretor para acompanhar 52 
eventuais dificuldades. Ainda, realizamos uma terceira reunião com esses 53 
participantes para iniciar os trabalhos que levarão à proposta de parâmetros para 54 
a distribuição de futuros claros para contratação de novos professores.”. 1.2 - 55 
COMUNICAÇÕES DOS PRESIDENTES DAS COMISSÕES E DO 56 
REPRESENTANTE JUNTO AO Co – O Prof. Sergio Oliva, presidente da CPG, 57 
menciona que sobre a pós-graduação não há comunicação. A Profa. Mary Lilian 58 
Lourenço, presidente da CG, informa que houve reunião do CoG na qual falaram 59 
sobre a semana de recepção aos calouros. Deve haver dois docentes 60 
responsáveis pela semana, um titular e um suplente para analisar os 61 
planejamentos da mesma de acordo com as normas de segurança. Mencionou 62 
ainda que foi falado sobre a questão dos cotistas levarem prioridade em relação à 63 
ampla concorrência, pois houve muitos problemas com os PPIs, mas ainda não 64 
foi discutido e deliberado o assunto no Conselho. Relatou o assunto dos alunos 65 
das escolas militares poderem ou não utilizarem a cota da Escola Pública. 66 
Informa que haverá o 5º Congresso de Graduação, a ser realizado, de 30 de 67 
junho a 2 de julho de 2019, em Ribeirão Preto. O Prof. Flávio Coelho, presidente 68 
da CCEx, informa que haverá a visita monitorada no dia 20 de março, das 8h às 69 
13h, no IME. Menciona ainda que geralmente a Feira USP e as Profissões 70 
ocorrem no mês de agosto. Contudo em 2019 deverão ocorrer no final de julho. O 71 
Prof. Alfredo Goldman vel Lejbman, presidente da CPq, comunica que a 72 
Comissão de Pesquisa abriu para as indicações para o Prêmio Balzan 2019 e 73 
recebeu a indicação do Prof. Clodoaldo Grotta Ragazzo do nome do Prof. Paulo 74 
Cordaro; em paralelo a UNICAMP solicitou autorização do IME para indicar o 75 
Prof. Jairo Zacarias Gonçalves e perguntando se o IME também iria indicá-lo. O 76 
Prof. Alfredo Lejbman completa dizendo que foi procurar o Departamento de 77 
Matemática para tratar do assunto, mas como eles estavam debruçados e 78 
preocupados com o Projeto Acadêmico do Departamento não houve tempo hábil 79 
para a referida discussão. Neste sentido, o Prof. Alfredo Lejbman informa que 80 
consultou a Comissão de Pesquisa e decidiram que irão indicar o Prof. Paulo 81 
Cordaro. Informa também que a indicação não foi unânime. 1.4 - 82 
MANIFESTAÇÃO DOS MEMBROS – O Prof. Marcos Magalhães pergunta ao 83 
diretor como ficou a questão da compra do “office” para os funcionários. O diretor 84 
responde que seguirá exatamente o planejamento aprovado pela FAPESP, com 85 
os recursos sendo destinados estritamente para ensino e pesquisa. O Prof. 86 
Marcos Magalhães pergunta também sobre o recurso que ele e mais alguns 87 
professores fizeram com relação à implementação do gmail como provedor do 88 
Instituto. O diretor responde que enviou o recurso para a análise da Procuradoria 89 
Geral da USP (PG-USP), que ainda não retornou o parecer final. Ele informou 90 
que a PG-USP orientou para que avançasse o processo de implantação do gmail, 91 
enquanto não recebesse o parecer definitivo. Ele mencionou que não seguiu esta 92 
orientação por julgar que o processo de implantação, uma vez realizado, 93 
provavelmente seria irreversível. O Prof. Eduardo Marcos menciona que o prazo 94 
da CAPES para devolver os relatórios financeiros de prestações de contas e 95 
cobrar procedimentos da Universidade referente a diligências é muito longo, e 96 
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que muitas vezes ele não lembra da documentação da época. Esta prestação de 97 
contas em pauta é do ano de 2011. O Prof. Alfredo Goldman menciona que foi 98 
devolvida a prestação de contas do Prof. Siang Wun Song do ano de 2005. O 99 
diretor diz ao Prof. Eduardo Marcos que está à disposição dele para acompanhá-100 
lo à PG-USP a fim de solicitar ajuda em relação à referida questão, caso ele 101 
precise. O Prof. Alan Durham esclarece que a CAPES pede para que os 102 
docentes guardem a documentação das prestações de contas por 20 anos. 1.5 - 103 
DISCUSSÃO DA PAUTA – Inclusão no item 2.3) Projeto Acadêmico do MAT e 104 
inversão de pauta para que o item 2.7 seja deliberado antes do item 2.4. 105 
Deliberação: Aprovadas a inclusão e a alteração de pauta.  2. ORDEM DO DIA – 106 
2.1 – ELEIÇÃO - Portaria de Renovação dos membros da Congregação, CTA e 107 
Conselhos dos Departamentos, que será realizada das 9h do dia 16.4 às 17h do 108 
dia 17.4.2019. Deliberação: Aprovada por unanimidade. 2.2 – CONCURSOS - 109 
2.2.1 – Homologação - Retificação de Edital de Livre-docência (MAT) – 110 
Retificação do Edital ATAC-003/2019, de Livre-docência do Departamento de 111 
Matemática para juntar as especialidades 29 e 30 em uma única especialidade. 112 
Solicitação do Departamento em 18.2.2019, relatando que foi aprovada a 113 
inclusão da especialidade e por um lapso a documentação foi encaminhada como 114 
se fossem duas especialidades. Aprovado ad referendum da Congregação, pelo 115 
Sr. Diretor em 25.2.2019. 2.2.2 - Homologação - Complementação da indicação 116 
de nomes para a Comissão Julgadora do Concurso de Livre-Docência (MAT) - 117 
Candidato: Rogério Augusto dos Santos Fajardo: Profs. Drs.: Valdir Antonio 118 
Menegatto (Titular –ICMC-USP) e Walter Alberto de Siqueira Pedra (Associado –119 
IF-USP). Aprovado ad referendum do Conselho do Departamento em 12.2.2019. 120 
Aprovado ad referendum da Congregação, pelo Sr. Diretor, em 13.2.2019. 121 
Homologado pelo Departamento em 20.2.2019. Deliberação dos itens 2.2.1 e 122 
2.2.2: Homologados por unanimidade 2.2.3 - Complementação da indicação de 123 
nomes para a Comissão Julgadora de Concurso de Livre-Docência (MAC) – 124 
Candidato: Carlos Hitoshi Morimoto: Profs. Drs.: Carla Maria Dal Sasso Freitas 125 
(Titular – UFRGS), Luiz Henrique de Figueiredo (Titular – IMPA), Nelson Delfino 126 
Mascarenhas (Associado –UFSCar), Aparecido Nilceu Marana (Associado –127 
UNESP Bauru), Agma Juci Traina (Titular – ICMC-USP), Rosane Minghin 128 
(Associado - ICMC-USP), Helio Pedrini (Titular -  UNICAMP) e Ricardo da Silva 129 
Torres (Titular – UNICAMP). Aprovado ad referendum do Conselho do 130 
Departamento em 8.2.2019. Homologado pelo Departamento em 14.2.2019. 131 
Deliberação: Aprovado por unanimidade. 2.3 - PROJETO ACADÊMICO – MAC: 132 
O Prof. Marcelo Finger informa que foram formadas algumas comissões no 133 
Departamento para discussão do projeto e muitos professores leram o 134 
documento e o mesmo foi razoavelmente discutido no Departamento e para a 135 
surpresa dele houve vários retornos de professores referentes ao referido projeto. 136 
Ele disse ainda que seguiu exatamente o projeto acadêmico do Instituto. MAP: O 137 
Prof. Fabio Tal menciona que também seguiu o projeto acadêmico do Instituto e 138 
que também houve discussões no Departamento. MAE: A Profa. Denise Botter 139 
informa que todo o documento foi elaborado no Departamento e agradece a 140 
colaboração e uma maior adesão de todos, principalmente no final. MAT: O Prof. 141 
Artur Tomita informa que o projeto foi bastante discutido e sanadas todas as 142 
divergências. A representante dos funcionários Stela Madruga menciona que 143 
percebeu uma falta de padrão dos documentos entre os departamentos, 144 
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exemplificando o “Perfil Docente” bem específico em uns e de forma geral em 145 
outros. Comenta ainda que a formatação dos documentos não está boa, porque 146 
alguns não tem paginação e não há padrão de formatação, dispondo-se a 147 
colaborar com a formatação dos projetos. A Profa. Yoshiko Wakabayashi 148 
comenta que não há nada muito quantificado nos documentos, e que não vê a 149 
necessidade do Projeto Acadêmico do MAT citar a palavra “qualis”. O Prof. 150 
Eduardo Marcos menciona que a CAPES diz que não devemos utilizar a palavra 151 
“qualis” para outros fins que não seja para a Pós-Graduação.  O Prof. Marcelo 152 
Finger informa que na FAPESP é proibido mencionar a palavra “qualis”. Os Profs. 153 
Artur Tomita, Alexandre Lymberopoulos e Eduardo Marcos sugerem que seja 154 
suprimida a palavra “qualis”. O Prof. Flávio Coelho menciona que o texto do 155 
Projeto Acadêmico do MAT, página 10, deve terminar na palavra “Springer”, 156 
fazendo com que seja retirada a palavra “qualis”. Será submetido à votação em 157 
bloco, os 4 projetos juntos. Deliberação: Aprovados os projetos acadêmicos do 158 
MAC, MAP, MAE e MAT por 29 votos favoráveis e 1 abstenção com as 159 
alterações sugeridas. 2.7- ALTERAÇÃO DO REGIMENTO INTERNO DO 160 
COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA DO IME - Alteração do Regimento Interno do 161 
Comitê de Ética em Pesquisa do IME a pedido do CONEP (Comissão Nacional 162 
de Ética em Pesquisa). Deliberação: Matéria retirada de pauta para que na 163 
próxima reunião seja enviado aos membros da Congregação a solicitação de 164 
alterações sugeridas pelo CONEP, o Regimento atual e o Regimento alterado. 165 
2.4 - RECURSO CONTRA DECISÃO DA CG – 2.4.1 - Solicitação de 166 
Aproveitamento de Estudos – Júlio César Santos Vilela (BMAC), requer 167 
Aproveitamento de Estudos em MAT3220. Recurso não acatado pela CG em 168 
13.12.2018 porque a disciplina cursada pelo aluno já foi utilizada no curso dele, e 169 
para a parecerista não tem disciplina equivalente a MAT3220. 2.4.2 - Solicitação 170 
de Aproveitamento de Estudos – Thiago Jose Benitez Pena (BCC), requer 171 
Aproveitamento de Estudos em MAC0209. Recurso não acatado pela CG em 172 
13.12.2018 devido ao conteúdo da disciplina ser incompatível para a dispensa. 173 
2.4.3 - Solicitação de aproveitamento de Estudos - Gabriel Bustamante Ferrada 174 
Silva (BMAC), requer Aproveitamento de Estudos em MAC0315. Recurso não 175 
acatado pela CG em 20.2.2019 porque o conteúdo da disciplina cursada não é 176 
equivalente a MAC0315. 2.4.4 - Solicitação de Cancelamento de Matrícula (Artigo 177 
76 do Regimento Geral) - Ladijane de Oliveira Barbosa (LM), requer retornar ao 178 
curso após ter sua matricula cancelada pelo Artigo 76 do Regimento Geral da 179 
USP. Recurso não acatado pela CG em 20.2.2019 porque a aluna teria de 180 
apresentar declaração assinada relatando seu interesse e um plano de conclusão 181 
de curso, o que não foi feito. Deliberação dos itens 2.4.1 a 2.4.4: Aprovados por 182 
unanimidade a decisão da Comissão de Graduação. 2.4.5 - Matrícula fora de 183 
prazo - Davi Guirado Settanni (LM), requer matrícula fora de prazo. Recurso não 184 
acatado pela CG em 20.2.2019. 2.4.6 - Matrícula fora de prazo - Enrico 185 
Bergamaschi Weinstock (BE), requer matrícula fora de prazo. Recurso não 186 
acatado pela CG em 20.2.2019. 2.4.7 - Matrícula fora de prazo - Julio Cezar 187 
Teles Dantas do Nascimento (BMAC), requer matrícula fora de prazo. Recurso 188 
não acatado pela CG em 20.2.2019. 2.4.8 - Matrícula fora de prazo - Marco 189 
Antonio Graziano de Castro (BM), requer matrícula fora de prazo. Recurso não 190 
acatado pela CG em 20.2.2019. 2.4.9 - Matrícula fora de prazo - Rafaela Ferreira 191 
Gomes (LM), requer matrícula fora de prazo. Recurso não acatado pela CG em 192 
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20.2.2019. 2.4.10 - Matrícula fora de prazo - Rodrigo Costa França Pereira (BE), 193 
requer matrícula fora de prazo. Recurso não acatado pela CG em 20.2.2019. A 194 
Profa. Mary Lilian Lourenço explica que para estes recursos referentes à 195 
matrícula fora de prazo, a CG analisa os casos e aceita o recurso desde que o 196 
aluno seja provável formando, caso o aluno não seja está negando todos. O Prof. 197 
Sergio Oliva comenta que se deve tomar cuidado na hora de fazer uma regra 198 
para um e outra para outros. O Prof. Marcos Magalhães menciona que a punição 199 
de não se fazer matrícula no prazo é severa demais por erro pequeno, ou melhor, 200 
por um esquecimento. A Profa. Mary Lilian argumenta que a CG está apenas 201 
fazendo cumprir o Regimento da USP e é preciso respeitar o trabalho realizado 202 
pela Comissão, e que se a CG aceitar as matrículas fora de prazo, o trabalho de 203 
conscientização terá ido pelo “ralo”, e os alunos continuarão a deixar as 204 
matrículas para fazer quando lembrarem, pois, saberão que será só entrar com 205 
recurso. Menciona também que o número diminuiu muito em relação à 206 
quantidade de recursos que chegavam quando a CG aceitava as matrículas fora 207 
de prazo. O Prof. Alan Durham argumenta que devemos tratar os alunos como 208 
adultos, pois eles precisam ter responsabilidades, e não vê como punição a não 209 
aceitação dos recursos. O Prof. Rodrigo Bissacot menciona que 1 ano na vida do 210 
aluno faz muita diferença e que isso é uma punição sim, pois o aluno com mais 211 
de 35 anos não pode mais ser pós-doc. O Prof. Marcos Magalhães menciona que 212 
a Congregação é soberana e propõe como membro do Colegiado que os 213 
coordenadores analisem os recursos e aceitem as solicitações das disciplinas 214 
que são pré-requisitos, as demais não são aceitas no recurso. O Prof. Flávio 215 
Coelho diz que a Congregação deve decidir, neste momento, se vai aceitar os 216 
recursos dos alunos ou a decisão da CG, apenas isso, em outro momento poderá 217 
ser criada uma proposta para futuros casos. O Prof. Fábio Tal comenta que se o 218 
número de recursos diminuiu é porque os alunos estão tendo os recursos de 219 
matrículas fora de prazo negados, e se a Congregação voltar aceitar continuarão 220 
esquecendo de realizar às suas matrículas. O Prof. Rodrigo Bissacot menciona 221 
que não podemos ser extremos, pois ele disse não ser um burocrata, pois não 222 
trata-se de desrespeito com a CG, e sim de 1 ano na vida de alguém. O Prof. 223 
Pierluigi Benevieri comenta que para ele a questão central é que o aluno estará 224 
perdendo 1 ano de sua vida. Menciona ainda que a CG faz um trabalho 225 
importante e necessário, e as regras são importantes, mas poderemos avaliar 226 
soluções intermediárias. A Profa. Cláudia Peixoto comenta que o aluno sabe o 227 
risco que corre quando deixa de fazer a matrícula fora do prazo, e por isso ele 228 
deve perder 1 ano. O diretor menciona que do ponto de vista formal “a priori” 229 
devemos votar sim ou não apenas, conforme mencionado pelo Prof. Flávio 230 
Coelho em sua fala. Deliberação dos itens 2.4.5 a 2.4.10: Aprovados por 17 votos 231 
favoráveis, 7 abstenções e 4 votos contrários, a decisão da Comissão de 232 
Graduação. 2.5. - REVALIDAÇÃO DE DIPLOMA ESTRANGEIRO DE 233 
GRADUAÇÃO - Homologação - Revalidação do diploma de Bacharel em 234 
Matemática, pela Tishreen University, Syria, em nome de Hasan Sabaa Alliel. 235 
Indeferido pela CG em 12.12.2018, em virtude do não comparecimento do 236 
interessado nas datas das provas. Aprovado ad referendum da Congregação, 237 
pelo Sr. Diretor em 18.12.2018, o indeferimento da Comissão de Graduação. 238 
Deliberação: Homologado por unanimidade. 2.6 - NOMEAÇÃO DO AUDITÓRIO 239 
DO CCSL - Proposta do CCSL de nomeação do Auditório do CCSL como 240 
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Auditório Imre Simon. Aprovado pelo Conselho do Departamento em 18.10.2018. 241 
Deliberação: Aprovado por unanimidade. 2.8 - MOÇÃO DO MAT REFERENTE 242 
AO PARÁGRAFO 2º, ARTIGO 10 DA RESOLUAÇÃO CoG 7534/2018 - O 243 
Departamento mencionou que a referida Resolução define que cada candidato ao 244 
vestibular escolha uma modalidade entre PPI, EP e AC, trazendo estranha e 245 
indesejada consequência. O Conselho do Departamento propõe que as três 246 
modalidades sejam consideradas de forma inclusiva, conforme moção anexa. 247 
Aprovado pelo Conselho do Departamento, em 20.2.2019. Deliberação: Matéria 248 
retirada de pauta por falta de quórum. Nada mais havendo a tratar, às dezesseis 249 
horas e dezesseis minutos, o senhor Presidente declara encerrada a sessão 250 
agradecendo a presença de todos. Eu, Daniela Santana Carvalho, 251 
______________________, assistente acadêmica do Instituto de Matemática e 252 
Estatística da Universidade de São Paulo, lavrei a presente Ata, que será 253 
assinada por mim e pelos membros presentes à reunião em que ela for discutida 254 
e aprovada. São Paulo, 28 de fevereiro de 2019.  255 


