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ATA DA 610ª SESSÃO (ORDINÁRIA) DA CONGREGAÇÃO - Aos vinte e oito 1 
dias do mês de março de dois mil e dezenove, às quatorze horas e dezesseis 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: Juan Carlos Gutiérrez 7 
Fernández (vice-chefe do MAT), Denise Aparecida Botter (chefe do MAE), Fabio 8 
Armando Tal (chefe do MAP), Marcelo Finger (chefe do MAC), Mary Lilian 9 
Lourenço (presidente da CG), Sergio Muniz Oliva Filho (presidente da CPG), 10 
Alfredo Goldman vel Lejbman (vice-presidente da CPq), Flávio Ulhoa Coelho 11 
(presidente da CCEx); Christian Dieter Jäkel, Daciberg Lima Gonçalves, Eduardo 12 
do Nascimento Marcos, Fabio Prates Machado, Nikolai Valtchev Kolev e Paolo 13 
Piccione (representantes dos professores titulares); Alan Mitchell Durham, 14 
Marcos Nascimento Magalhães, Rodrigo Bissacot Proença (representantes dos 15 
professores associados) e Pierluigi Benevieri (suplente dos professores 16 
associados); Leônidas de Oliveira Brandão, Marco Dimas Gubitoso e Elisabeti 17 
Kira  (representantes dos professores doutores) e Daniela Mariz Silva Vieira 18 
(suplente dos professores doutores); Ivan Kuvasney Lima e Lucas Doi Belmonte 19 
(representantes dos discentes de graduação); Fernando Siqueira Vieira de Lima 20 
(representante dos discentes de pós-graduação) e Simone Bega Harnik (suplente 21 
dos discentes de pós-graduação); Edison Sousa Junior e Stela do Nascimento 22 
Madruga (representantes dos servidores técnicos e administrativos), perfazendo 23 
29 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. ATAS - 26 
Discussão da Atas das sessões 608ª (ordinária) e 609ª (ordinária), realizadas em 27 
6.12.2018 e 28.2.2019, respectivamente. Deliberação: A ata 608º (ordinária) 28 
realizada em 6.12.2018 foi aprovada por 26 votos favoráveis e 3 abstenções. O 29 
Prof. Alfredo Goldman solicitou a inclusão na linha 81 da ata 609ª que a indicação 30 
do Prof. Paulo Cordaro não foi unânime. O Prof. Nikolai Kolev menciona que não 31 
concorda com o ocorrido no caso em tela, diz que irá enviar uma carta pontuando 32 
isto e fala que a indicação é falta de respeito em relação de votos ocorridos. A ata 33 
609º (ordinária) realizada em 28.2.2019 foi aprovada por 27 votos favoráveis e 2 34 
abstenções. 1.2. COMUNICAÇÕES DO PRESIDENTE – O diretor lê as suas 35 
comunicações: “Sejam bem-vindos à seiscentésima décima (610ª) Reunião da 36 
Congregação do IME-USP. Em primeiro lugar, gostaria de destacar que os 37 
Projetos Acadêmicos dos Departamentos estão aprovados, pois o fórum final de 38 
decisão é a própria Congregação da Unidade. Sobre o gerenciamento dos 39 
projetos acadêmicos dos docentes informo que adotamos a seguinte estratégia: 40 
nos reunimos com os chefes dos departamentos e estes interagem com os 41 
professores do seu departamento considerando eventuais especificidades de 42 
cada departamento. Na primeira reunião, identificamos as dúvidas, nos 43 
informamos por escrito com a gestão central, e repassamos as informações para 44 
os chefes. Alguns professores que enviaram, por escrito, dúvidas para a 45 
assistente acadêmica também foram atendidos. Pós a reunião dos chefes com os 46 
departamentos, realizamos uma segunda reunião para acompanhar a 47 
organização em cada departamento. Dois pontos importantes a destacar são: a 48 
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data limite para entrega dos projetos dos docentes ao departamento e a 49 
possibilidade da comissão avaliadora interagir com os docentes, caso julgue que 50 
o projeto submetido precise de melhorias. A data limite é 30 de abril, um mês 51 
antes da Congregação de 30 de maio, para permitir que a avaliação e a 52 
aprovação dos conselhos ocorram com tranquilidade.”. O Prof. Juan Fernández 53 
informa que no MAT foi aprovada no último Conselho uma Comissão que avaliará 54 
os projetos acadêmicos docentes. O diretor menciona que será inserido na 55 
página do Instituto os projetos acadêmicos dos departamentos para que todos 56 
possam tê-los para utilizarem em seus projetos docentes. 1.3 - 57 
COMUNICAÇÕES DOS PRESIDENTES DAS COMISSÕES E DO 58 
REPRESENTANTE JUNTO AO Co – A Profa. Mary Lilian Lourenço, presidente 59 
da CG, informa que o Programa Santander Universidades: Santander e-grad, no 60 
período de 2019 a 2022 irá apoiar, a cada ano, projetos de uma área: Humanas, 61 
Exatas, Biológicas e da Saúde. E neste ano serão contemplados projetos na área 62 
de Humanas. Menciona ainda que foi informado que caso alguma Unidade tenha 63 
urgência em melhorias poderá entrar junto com alguma Unidade pertencente à 64 
área de Humanas. Comenta também que não foi decidido nada no CoG referente 65 
ao Vestibular, pois haverá um CoG extraordinário em 4.4.2019 para tratar 66 
exclusivamente do Vestibular. O Prof. Alfredo Goldman, vice-presidente da CPq 67 
menciona que foi inserido no site da Pró-reitoria de Pesquisa um guia para a 68 
Iniciação Científica e Tecnológica informando os detalhes do tema. Comenta 69 
ainda que no Conselho de Pesquisa foram referendados aproximadamente 50 70 
convênios aprovados ad referendum pelo pró-reitor. O Prof. Flávio Coelho, 71 
presidente da CCEx, informa que no CoCEx teve alguns projetos aprovados 72 
como o projeto que contará com quatro trailers que estarão espalhados pelas 73 
Unidades da USP. Informa ainda que também tiveram muitos processos 74 
aprovados ad referendum, e que não conseguiram avançar em pontos 75 
interessantes, o que o decepcionou um pouco. Menciona que a Profa. Viviana 76 
Giampaoli o procurou no ano passado com a necessidade de ter uma impressora 77 
que imprimisse em braile. Contudo ele informou que entrou em contato com a 78 
PRCEU e também com o USP Legal mas não obteve resultado. Entretanto, neste 79 
ano temos um novo aluno com dificuldades visuais e diz que voltou a busca pela 80 
impressora. Comenta que irá precisar agir de maneira mais efetiva e que isso faz 81 
a diferença no cotidiano. Comenta também que ocorreu no IME a visita 82 
monitorada no dia 20 de março, das 8h às 13h, com 100 inscritos inicialmente. 83 
Contudo, apareceram metade dos alunos aproximadamente e a visita contou 84 
também com a participação de todos os representantes dos cursos. Mencionou 85 
que foi uma conversa muito interessante e agradável. Mencionou também que a 86 
“Feira USP e as Profissões” ocorrerá nos dias 24 e 25 de agosto de 2019 no 87 
Parque Cientec. O Prof. Sergio Oliva, representante da Congregação no Co 88 
menciona que o reitor comentou sobre a abertura de uma CPI para investigar as 89 
Universidades Estaduais (USP, UNESP e UNICAMP) na Assembleia Legislativa. 90 
O Prof. Sergio Oliva, presidente da CPG, mencionou sobre a preparação 91 
pedagógica para os docentes na Pós-Graduação e comenta que os Regimentos 92 
dos Programas de Pós-Graduação do IME estão no processo de aprovação. 93 
Menciona ainda que o pró-reitor de Pós-Graduação irá tentar facilitar o processo 94 
de intercâmbio por duplo diploma diminuindo a burocracia para que aumente o 95 
número de tais títulos. 1.4 - MANIFESTAÇÃO DOS MEMBROS – O 96 
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representante dos discentes de graduação, Ivan Kuvasney, informa que hoje pela 97 
manhã a polícia militar entrou na FFLCH para fazer uma prisão de um aluno 98 
acusado de um crime de pornografia. O Prof. Pierluigi Benevieiri lê a nota que a 99 
FFLCH divulgou sobre o ocorrido. 1.5 - DISCUSSÃO DA PAUTA – nada a incluir.  100 
2. ORDEM DO DIA – 2.1 – ELEIÇÃO – CCSL - Lista tríplice para escolha do 101 
diretor e vice-diretor - indicações dos Profs. Drs. Flávio Soares Corrêa da Silva, 102 
Daniel Macêdo Batista e Carlos Eduardo Ferreira. Aprovadas pelo Conselho do 103 
MAC em 14.2.2019. Deliberação: Eleição para diretor do CCSL: 22 votos para o 104 
Prof. Flavio Soares Corrêa da Silva, 6 votos para o Prof. Carlos Eduardo Ferreira 105 
e 1 voto branco. Eleição para vice-diretor do CCSL: 3 votos para o Prof. Flavio 106 
Soares Correa da Silva, 22 votos para o Prof. Daniel Macêdo Batista, 2 votos 107 
para o Prof. Carlos Eduardo Ferreira, 1 voto branco e 1 voto nulo. Eleitos: Profs. 108 
Flavio Soares Corrêa da Silva e Daniel Macêdo Batista, diretor e vice-diretor, 109 
respectivamente. 2.2. CONCURSOS - 2.2.1 – Relatório da Comissão Julgadora -  110 
Homologação. Concurso de Livre-Docência (MAT) – Candidato aprovado: 111 
Rogério Augusto dos Santos Fajardo. Deliberação: Aprovado por unanimidade. 112 
2.2.2 – Edital para abertura de concurso de Professor Titular (MAT). 113 
Aprovado pelo Conselho de Departamento em 20.3.2019. Deliberação: Aprovado 114 
por unanimidade. 2.3 - ALTERAÇÃO DO REGIMENTO INTERNO DO COMITÊ 115 
DE ÉTICA EM PESQUISA DO IME - Alteração do Regimento Interno do Comitê 116 
de Ética em Pesquisa do IME a pedido do CONEP (Comissão Nacional de Ética 117 
em Pesquisa). Matéria retirada da pauta da reunião de 28.2.2019 para envio aos 118 
membros da Congregação, a solicitação de alterações sugeridas pelo CONEP, o 119 
Regimento atual e o Regimento alterado. Deliberação: Aprovado por 120 
unanimidade. 2.4 – PROGRAMA JOVEM PESQUISADOR (conforme 121 
Resolução CoPq nº 7413/2017) - Candidato: Antonio Marcos Batista do 122 
Nascimento. Supervisor: Jefferson Antonio Galves. Aprovado pelo Conselho do 123 
Departamento em 21.3.2019. Deliberação: Aprovado por unanimidade. 2.5 - 124 
RECURSO CONTRA DECISÃO DA CG - 2.5.1 - Matrícula em disciplina — 125 
Andressa Tasso Cunha (LM), requer matrícula na disciplina MAT0112 —T. 43. 126 
Recurso não acatado pela CG em 18.3.2019. Deliberação: Aprovada por 127 
unanimidade a decisão da CG. 2.5.2 - Matrícula em disciplina — Christian Renno 128 
Chaves (BMAC), requer matrícula na disciplina MAT0222 — T. 43. Recurso não 129 
acatado pela CG em 18.3.2019. Deliberação: Aprovada por 27 votos favoráveis e 130 
2 abstenções a decisão da CG. 2.5.3 – Matrícula em disciplina – Dafne Coelho 131 
Santana (BE), requer matrícula na disciplina MAE0221 – T. 26. Recurso não 132 
acatado pela CG em 18.3.2019. Deliberação: Indeferida por 8 votos favoráveis, 133 
18 votos contrários e 3 abstenções a decisão da CG. 2.5.4 – Matrícula em 134 
disciplina – Dafne Coelho Santana (BE), requer matrícula na disciplina MAT0222 135 
– T. 43. Recurso não acatado pela CG em 18.3.2019. Deliberação: Aprovada por 136 
27 votos favoráveis e 2 abstenções a decisão da CG. 2.5.5 – Matrícula em 137 
disciplina – Kelly Ishiara da Silva (LM), requer matrícula na disciplina MAT1500 – 138 
T. 42. Recurso não acatado pela CG em 18.3.2019. Deliberação: Aprovada por 139 
18 votos favoráveis, 2 votos contrários e 9 abstenções a decisão da CG. 2.5.6 – 140 
Matrícula em disciplina – Leonardo Araujo Benicio dos Santos (BCC), requer 141 
matrícula na disciplina MAC0210 – T. 45. Recurso não acatado pela CG em 142 
18.3.2019. Deliberação: Aprovada por 26 votos favoráveis, 2 votos contrários e 1 143 
abstenção a decisão da CG. 2.5.7 – Matrícula em disciplina – Leonardo Araujo 144 
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Benicio dos Santos (BCC), requer matrícula na disciplina MAC0458 – T. 45. 145 
Recurso não acatado pela CG em 18.3.2019. Deliberação: Aprovada por 146 
unanimidade a decisão da CG. 2.5.8 – Matrícula em disciplina – Marina Kermeci 147 
dos Santos (LM), requer matrícula na disciplina MAT1500 – T. 42. Recurso não 148 
acatado pela CG em 18.3.2019. Deliberação: Aprovada por 18 votos favoráveis, 2 149 
votos contrários e 9 abstenções a decisão da CG. 2.6 - MOÇÃO DO MAT 150 
REFERENTE AO PARÁGRAFO 2º, ARTIGO 10 DA RESOLUÇÃO CoG 151 
7534/2018 - O Departamento mencionou que a referida Resolução define que 152 
cada candidato ao vestibular escolha uma modalidade entre PPI, EP e AC, 153 
trazendo estranha e indesejada consequência. O Conselho do Departamento 154 
propõe que as três modalidades sejam consideradas de forma inclusiva, 155 
conforme moção anexa. Aprovado pelo Conselho do Departamento, em 156 
20.2.2019. O Prof. Fabio Tal menciona que o ideal seria garantir as cotas, mas 157 
alinhada aos melhores alunos, por isso, ele propõe um algoritmo que não o 158 
proposto pelo MAT, que seria priorizar os melhores dos PPIs, depois os melhores 159 
das EPs e depois os melhores da ACs. A discente Simone Harnik comenta que o 160 
objetivo é primeiro a ampla concorrência e depois as cotas. O discente Ivan 161 
Kuvasney informa que o MAC estava falando em propor um outro algoritmo. O 162 
Prof. Marcelo Finger menciona que eles iriam propor, mas resolveram apoiar a 163 
moção do MAT. O Prof. Daciberg Gonçalves informa que no Conselho do MAT 164 
houve a discussão de mais de uma alternativa e esta que está proposta foi a 165 
escolhida, mas que o importante era melhorar o que está. O Prof. Fabio Tal diz 166 
que prefere o segundo algoritmo mencionado por ele. O diretor comenta que este 167 
algoritmo mencionado pelo Prof. Fabio Tal além de atender a regra escrita 168 
maximiza a qualidade. Deliberação: Matéria retirada de pauta para que sejam 169 
preparados dois documentos, cada um levando em conta um dos dois algoritmos 170 
diferentes para a próxima reunião da Congregação. 2.7 - TERMO DE 171 
COLABORAÇÃO/RELATÓRIO FINAL - PROFESSOR SÊNIOR - José Antonio 172 
Verderesi (MAT). Plano de atividades para o período de 2019 a 2021 e Relatório 173 
Final desenvolvido durante o período de 2017 a 2019. Aprovado pelo Conselho 174 
do Departamento em 20.3.2019. Deliberação: Aprovado por unanimidade. Nada 175 
mais havendo a tratar, às quinze horas e quarenta minutos, o senhor Presidente 176 
declara encerrada a sessão agradecendo a presença de todos. Eu, Daniela 177 
Santana Carvalho, ______________________, assistente acadêmica do Instituto 178 
de Matemática e Estatística da Universidade de São Paulo lavrei a presente Ata, 179 
que será assinada por mim e pelos membros presentes à reunião em que ela for 180 
discutida e aprovada. São Paulo, 28 de março de 2019.  181 


