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ATA DA 612ª SESSÃO (ORDINÁRIA) DA CONGREGAÇÃO - Aos trinta dias do 1 
mês de maio de dois mil e dezenove, às quatorze horas e quinze minutos reuniu-2 
se a Congregação do Instituto de Matemática e Estatística da Universidade de 3 
São Paulo na sala da Congregação, Edifício Professor Cândido Lima da Silva 4 
Dias, Cidade Universitária “Armando de Salles Oliveira”. O senhor presidente, 5 
professor doutor Junior Barrera, diretor do Instituto declarou abertos os trabalhos 6 
com a presença dos seguintes membros: Luiz Renato Gonçalves Fontes (vice-7 
diretor), Artur Hideyuki Tomita (chefe do MAT), Denise Aparecida Botter (chefe do 8 
MAE), Fabio Armando Tal (chefe do MAP), Marcelo Finger (chefe do MAC), Mary 9 
Lilian Lourenço (presidente da CG), Sergio Muniz Oliva Filho (presidente da 10 
CPG), Júlio Michael Stern (presidente da CPq), Flávio Ulhoa Coelho (presidente 11 
da CCEx); Fabio Prates Machado, Frank Michael Forger, Nikolai Valtchev Kolev, 12 
Paolo Piccione, e Yoshiharu Kohayakawa (representantes dos professores 13 
titulares); Adilson Simonis, Eduardo Colli, Eduardo Jordão Neves e João Eduardo 14 
Ferreira (representantes dos professores associados) e Leliane Nunes de Barros, 15 
Hugo Luiz Mariano e Pierluigi Benevieri (suplentes dos professores associados); 16 
Cláudia Monteiro Peixoto, Leônidas de Oliveira Brandão e Marco Dimas Gubitoso 17 
(representantes dos professores doutores); Manoel Marcílio Sanches 18 
(representante dos professores assistentes); Fernando Siqueira Vieira de Lima 19 
(representante dos discentes de pós-graduação); Elisângela Pacheco Zemlicka e 20 
Stela do Nascimento Madruga (representantes dos servidores técnicos e 21 
administrativos), perfazendo 29 comparecimentos sobre um total de 50 membros. 22 
Presentes também: Daniela Santana Carvalho (assistente técnica acadêmica) e 23 
Gislaine Olivi Lima (assistente técnica administrativa). 1 – EXPEDIENTE - 1.1. 24 
ATAS - Discussão da Ata da sessão 611ª (ordinária) realizada em 25.04.2019. 25 
Deliberação: Aprovada por unanimidade. 1.2. COMUNICAÇÕES DO 26 
PRESIDENTE – O senhor diretor lê suas comunicações: “Informo que, dado às 27 
reclamações históricas de acidentes ou riscos de acidentes causados por ciclistas 28 
esportivos no Campus, esta semana a gestão do Campus está iniciando uma 29 
campanha para que estes ciclistas cumpram os horários regulamentados para 30 
esta prática: terças, quintas e sábados das 4h30 às 6h30 da manhã. Na primeira 31 
fase, esta campanha consistirá no esclarecimento da opinião pública pela 32 
imprensa, enquanto, nas fases subsequentes, contará também com a ação da 33 
guarda do Campus. Esclareço ainda que a obra no estacionamento entre os 34 
blocos A e B é de natureza emergencial e visa eliminar um vazamento de esgoto 35 
que estava pondo em risco o quadro central de distribuição de força. Este 36 
vazamento foi identificado em uma inspeção de rotina da SEF-USP 37 
(Superintendência do Espaço Físico da USP). Esta obra deve nos incomodar até 38 
o final da próxima semana. Na última semana, após várias semanas de trabalho 39 
das equipes da Seção de Informática (SI) do IME-USP e da Superintendência de 40 
Tecnologia da Informação (STI) da USP foi concluída a migração do sistema de 41 
e-mails do IME para o g-mail. Em nome das suas respectivas equipes agradeço 42 
ao Sr. Sérgio Ricardo Milaré e ao Prof. João Eduardo Ferreira. Finalmente, hoje 43 
concluiremos o Projeto Acadêmico do IME, com a aprovação do projeto 44 
acadêmico dos docentes”. 1.3 COMUNICAÇÕES DOS PRESIDENTES DAS 45 
COMISSÕES E DO REPRESENTANTE JUNTO AO Co – O Prof. Júlio Stern, 46 
presidente da CPq informa que a Pró-Reitoria de Pesquisa está tendo iniciativas 47 
positivas em ter acessos a dados algoritmos e informações complementares a 48 
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artigos científicos. Diz que a Comissão de Pesquisa terá de fazer uma auditoria 49 
em cada um dos dados dos projetos de pesquisa e pede o pronunciamento da 50 
Congregação sobre não ser reponsabilidade da CPq a auditoria sobre os projetos 51 
de pesquisa. Informa que cinco professores foram indicados à CPq para o 52 
“Prêmio Excelência para Novas Lideranças em Pesquisa na USP”, de acordo 53 
com a Portaria PRP 692/2019, e a CPq indicou o Prof. André Fujita. A Profª Mary 54 
Lilian, presidente da CG informa que a Pró-Reitoria de Graduação lançou um 55 
programa para avaliar o alto índice de evasão das unidades e que será enviado 56 
um monitor para cada unidade. Diz também que a Pró-Reitoria de Graduação 57 
deu autonomia para as unidades para alteração de datas para inclusão das notas 58 
finais. Menciona que a FEA aumentou o número de vagas do curso de Ciências 59 
Contábeis e foi aprovado pelo CoG. Informa ainda que a EP alterou o número de 60 
vagas do curso de Engenharia de Computação sem alterar o total de vagas. 61 
Comunica que essas alterações afetam a distribuição de carga didática do IME e 62 
que a documentação chegará para o IME com os números corretos. Informa 63 
também algumas mudanças no vestibular: haverá vagas destinadas aos alunos 64 
vencedores das olimpíadas, as unidades poderão alocar, no máximo, três vagas 65 
para esses alunos, e que a PRG pediu para que cada coordenador dos cursos 66 
discutisse o assunto e se estão de acordo ou não com essa distribuição. Diz que 67 
as regras virão detalhadas para as unidades, após passarem pela Procuradoria 68 
Geral. Comunica também que houve alteração da taxa de inscrição da FUVEST, 69 
e que a matrícula dos ingressantes será centralizada na Reitoria e não mais nas 70 
unidades, e que haverá mudanças na chamada das categorias SiSu, 71 
remanejamento de vagas na FUVEST 2020. Informa que a data de discussão dos 72 
assuntos da FUVEST 2021 será antecipada para agosto de 2019. Menciona 73 
ainda que foi discutido que a USP precisa que os alunos egressos se cadastrem 74 
no site da ALUMNI, pois a Universidade precisa saber como os alunos egressos 75 
estão agindo no mercado. Informa também que o IFSC está agindo de forma 76 
diferente com os “superdotados” aqueles que são bons podem escolher não fazer 77 
a disciplina que eles não queiram e os professores terão de aplicar provas para 78 
eles. O Prof. Flávio Coelho, presidente da CCEx informa que a reunião do CoCEx 79 
estava ocorrendo nesse mesmo momento em Ribeirão Preto e por vários motivos 80 
ele não pôde participar da reunião e que as reuniões internas da CCEx não 81 
ocorreram. Menciona também que iniciará na próxima semana discussões sobre 82 
os Cursos de Verão.  O Prof. Sérgio Oliva, presidente da CPG e representante no 83 
Co informa que foram cortadas cerca de trezentas bolsas na USP no conjunto de 84 
quinze mil bolsas, e que neste sentido não afetou tanto, mas a Pró-Reitoria de 85 
Pós-Graduação está sem saber o que vai ocorrer. Diz que o Print também terá 86 
cortes. Informa ainda que o presidente da CAPES estará presente na data de 87 
hoje às 15h em uma reunião no Co para tratar do assunto dos cortes. Informa 88 
que a reunião do Co será na próxima semana. 1.4 MANIFESTAÇÃO DOS 89 
MEMBROS – Não houve manifestação. 1.5 DISCUSSÃO DA PAUTA – Não 90 
houve discussão. 2. ORDEM DO DIA – 2.1 CONCURSOS - 2.1.1 - Edital para 91 
abertura de concurso de Professor Doutor (MAT), para provimento de dois 92 
cargos. Aprovado pelo Conselho do Departamento em 08.05.2019. Deliberação: 93 
Aprovado por unanimidade. 2.1.2 - Edital para abertura de concurso para 94 
obtenção de título de Livre-docência (MAT) – 2º semestre 2019 - Inclusão da 95 
Especialidade 30: “Introdução à Análise Funcional” e “Introdução à teoria 96 
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espectral nos espaços de Hilbert”. Aprovado pelo Conselho do Departamento em 97 
08.05.2019. Deliberação: Aprovado por unanimidade. 2.1.3 - Edital para abertura 98 
de concurso de Professor Titular (MAT). Aprovado pelo Conselho do 99 
Departamento em 08.05.2019. Deliberação: Aprovado por unanimidade. 2.1.4 - 100 
Relatório da Comissão Julgadora - Homologação. – Concurso de Professor 101 
Titular (MAC) - Candidato aprovado: João Eduardo Ferreira. Deliberação: 102 
Aprovado por unanimidade. 2.2 - ESTRUTURA CURRICULAR - Criação da 103 
disciplina obrigatória MAE-0222 - Probabilidade, em substituição à disciplina 104 
MAE-0221 Probabilidade I, a ser oferecida ao Curso de Ciências Atuárias da 105 
Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade - FEA-USP, a partir do 1º 106 
semestre de 2020. Aprovada pela CG em 20.05.2019. A Profª Denise Botter 107 
explica que a diferença entre as duas disciplinas é apenas um item e por isso a 108 
alteração. Diz que mexeu também no conteúdo. Deliberação: Aprovada por 109 
unanimidade. 2.3 - REVALIDAÇÃO DE DIPLOMA ESTRANGEIRO DE 110 
GRADUAÇÃO - 2.3.1 - Revalidação do diploma de Bacharel em Ciência da 111 
Computação obtido pela Universidade de Damasco, Síria, em nome de Shadi 112 
Alsadi. Indeferida pela CG em 20.05.2019. A presidente da CG, Profª Mary Lilian 113 
explica que o solicitante é refugiado e por isso há uma lei na qual ele não 114 
necessariamente precisa entregar a documentação, pois não está com ela no 115 
País, porém ele precisa fazer provas. Mas o curso que ele fez é de nível técnico e 116 
seu currículo é muito distante do currículo do Curso do Bacharelado em Ciência 117 
da Computação e neste caso ele teria que fazer provas de todas as disciplinas do 118 
BCC. Deliberação: Aprovado por unanimidade a decisão da CG. 2.3.2 - Recurso - 119 
Revalidação do diploma de Licenciatura de Engenharia de Informática e de 120 
Computador obtido pelo Instituto Superior Técnico de Angola, Angola, em nome 121 
de Jorge André Castelo. Indeferido pela CG em 20.05.2019. Deliberação: 122 
Aprovado por unanimidade a decisão da CG. 2.3.3 - Recurso - Revalidação do 123 
diploma de Licenciatura em Engenharia Informática obtido pela Universidade 124 
Independente de Angola, Angola, em nome de Manuel Borges da Silva. 125 
Indeferido pela CG em 20.05.2019. Deliberação: Aprovado por unanimidade a 126 
decisão da CG. 2.3.4 - Recurso - Revalidação do diploma de Licenciado en 127 
Matemáticas obtido pela Universidad Industrial de Santander, Colômbia, em 128 
nome de Orlando Yesid Esparza Albarracín. Indeferido pela CG o recurso de 129 
revalidação do diploma de Bacharel em Matemática e Deferido pela CG o recurso 130 
de revalidação do diploma de Licenciado em Matemática em 20.05.2019. 131 
Deliberação: Aprovado por unanimidade a decisão da CG. 2.4 TERMOS DE 132 
COLABORAÇÃO/RELATÓRIO FINAL – PROFESSOR SÊNIOR – 2.6.1 – 133 
Homologação - Antonio Elias Fabris (MAP). Plano de atividades para o período 134 
de 29.04.2019 a 28.04.2021 e Relatório Final desenvolvido durante o período de 135 
29.04.2017 a 28.04.2019. Aprovado pelo Conselho do Departamento, em 136 
22.05.2019. Aprovado pelo senhor diretor, ad referendum da Congregação em 137 
24.05.2019. Deliberação: Homologado por unanimidade. 2.5 - REGULAMENTO 138 
DA CCP-MAT - Proposta de alteração do Regulamento do Programa de Pós-139 
Graduação em Matemática do IME. Aprovado pelo senhor presidente da 140 
Comissão de Pós-Graduação, ad referendum da CPG em 27.05.2019. O Prof. 141 
Hugo Luiz Mariano explica que não teve alteração de conteúdo, somente 142 
alterações relacionadas aos prazos. Deliberação: Aprovado por unanimidade. 2.6 143 
- RENOVAÇÃO CONTRATUAL - Claudio Hirofume Asano (MAP) – prazo de três 144 
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anos, como MS-2 em RTP. Parecer favorável à renovação aprovado pelo 145 
Conselho do Departamento em 22.05.2019. O Prof. Fabio Tal elogia o trabalho 146 
do Prof. Claudio Asano. A votação foi secreta tendo por escrutinadores o Prof. 147 
Hugo Luiz Mariano e a Srª Gislaine Olivi Lima. Deliberação: Aprovado por 28 148 
votos sim. 2.7 - EDITAL DO PRÊMIO EXCELÊNCIA PARA NOVAS 149 
LIDERANÇAS EM PESQUISA NA USP - INDICAÇÃO DE DOCENTE - Indicação 150 
de docente referente ao Edital do “Prêmio Excelência para Novas Lideranças em 151 
Pesquisa na USP”, de acordo com a Portaria PRP 692/2019. A CPq em 152 
28.05.2019 indicou o Prof. André Fujita ao referido Prêmio. Deliberação: 153 
Aprovado por unanimidade. 2.8 - PROJETO ACADÊMICO DOS DOCENTES - 154 
Projetos Acadêmicos Docentes do IME e Relatórios dos Departamentos (MAT, 155 
MAE, MAP e MAC), referente à aprovação dos projetos acadêmicos dos 156 
docentes de cada departamento. Deliberação: Aprovados por unanimidade de 28 157 
votos favoráveis, os projetos acadêmicos docentes e os relatórios dos respectivos 158 
departamentos. O IME tem 175 docentes ativos no seu quadro de docentes. 159 
Deste total, 173 docentes enviaram os seus projetos que foram aprovados por 160 
esta Congregação. Foi aprovado por este Colegiado também 1 projeto de 161 
docente sênior. Informamos ainda que 2 professores ativos do Departamento de 162 
Matemática não enviaram os seus respectivos projetos acadêmicos, o que está 163 
detalhado no relatório do Departamento de Matemática. 2.9 - MOÇÃO DO MAE - 164 
REFERENTE ÀS AMEAÇAS ÀS UNIVERSIDADES PÚBLICAS - O Conselho do 165 
Departamento de Estatística em 16.05.2019 manifestou sua preocupação com 166 
relação aos últimos eventos que ameaçam direta e indiretamente as 167 
universidades públicas brasileiras. Solicita à Congregação e à Direção que 168 
expresse formalmente seu repúdio a essas ameaças. A Profª Denise informou 169 
que o Prof. Jefferson Antonio Galves sugeriu a moção e por isso o texto foi feito e 170 
encaminhado à Congregação. O Prof. Fabio Tal acha que não houve corte de 171 
verba CNPq e sugere alteração do texto da moção. O Prof. Marcelo Finger 172 
sugere que além da moção sejam tomadas ações mais enérgicas como ir na TV, 173 
dar entrevistas, divulgar projetos científicos, como foi feito pela UNICAMP. 174 
Deliberação: Aprovada por unanimidade a moção na forma como está e que seja 175 
enviada ao reitor. Nada mais havendo a tratar, às quinze horas e quarenta 176 
minutos, o senhor presidente declara encerrada a sessão agradecendo a 177 
presença de todos. Eu, Daniela Santana Carvalho, ______________________, 178 
assistente acadêmica do Instituto de Matemática e Estatística da Universidade de 179 
São Paulo lavrei a presente Ata, que será assinada por mim e pelos membros 180 
presentes à reunião em que ela for discutida e aprovada. São Paulo, 30 de maio 181 
de 2019.  182 


