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ATA DA 614ª SESSÃO (ORDINÁRIA) DA CONGREGAÇÃO - Aos vinte e dois 1 
dias do mês de agosto de dois mil e dezenove, às quatorze horas e treze minutos 2 
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), Fábio Armando Tal (chefe do MAP), Marcelo Gomes de 9 
Queiroz (vice-chefe do MAC), Mary Lilian Lourenço (presidente da CG), Sergio 10 
Muniz Oliva Filho (presidente da CPG), Daciberg Lima Gonçalves, Fabio Kon, 11 
Fabio Prates Machado, Nikolai Valtchev Kolev, Severino Toscano do Rego Melo, 12 
Vyacheslav Futorny, Yoshiharu Kohayakawa e Yoshiko Wakabayashi 13 
(representantes dos professores titulares); Adilson Simonis, Cristina Gomes 14 
Fernandes, Henrique Guzzo Junior (representantes dos professores associados) 15 
e Roberto Hirata Junior e Pierluigi Benevieri (suplentes dos professores 16 
associados); Cláudia Monteiro Peixoto, Gisela Tunes da Silva, Leônidas de 17 
Oliveira Brandão, Marco Dimas Gubitoso e Pedro Luiz Fagundes (representantes 18 
dos professores doutores) e David Pires Dias (suplente de professor doutor); Ivan 19 
Kuvasney Lima (representante dos discentes de graduação); Fernando Siqueira 20 
Vieira de Lima (representante dos discentes de pós-graduação); Elisângela 21 
Pacheco Zemlicka e Stela do Nascimento Madruga (representantes dos 22 
servidores técnicos e administrativos), perfazendo 31 comparecimentos sobre um 23 
total de 50 membros. Presentes também: Daniela Santana Carvalho (assistente 24 
técnica acadêmica) e Gislaine Olivi Lima (assistente técnica administrativa). 1 – 25 
EXPEDIENTE - 1.1. ATA - Discussão da Ata da sessão 613ª (ordinária) realizada 26 
em 27.06.2019. Deliberação: Aprovada por unanimidade. 1.2. COMUNICAÇÕES 27 
DO PRESIDENTE – O senhor diretor lê suas comunicações: “Vamos começar 28 
exaltando os feitos recentes dos nossos professores e alunos. A aluna, Isabelle 29 
Tamarozi, ingressante em 2017 no curso de Matemática Aplicada, atualmente na 30 
habilitação de sistemas de controle, tornou-se campeã brasileira de Xadrez 31 
sub20. A SBMAC escolheu a tese da aluna Daiana dos Santos Viana, orientanda 32 
do professor Gabriel Haeser, como a melhor tese de doutorado do ano. A 33 
professora Luciana Luna Anna Lomonaco foi a primeira mulher a conquistar o 34 
prêmio SBM de Matemática. O professor Júlio Michael Stern tomou posse da 35 
cadeira número 18 da Academia Brasileira de Filosofia. Agora, algumas notícias: 36 
Congresso no IME em homenagem aos 70 anos do Prof. Jairo Zacarias 37 
Gonçalves (02 a 05/09/2019). Há alguns meses tivemos um acidente no qual 38 
uma funcionária ficou desacordada por um longo tempo, sem que a ambulância 39 
do SAMU viesse prestar socorro. Informamos a situação difícil do campus tanto 40 
na reunião da gestão do campus, quanto diretamente para o reitor. Ontem, 41 
recebemos a informação que em breve teremos a ter uma ambulância do HU 42 
para atender o campus do Butantã. Este serviço será uma parceria entre o HU e 43 
a guarda da USP. A Escola de Ciência de Dados Learning from Data - 44 
Lembramos que na última semana de julho e na primeira semana de agosto 45 
ocorreu a Escola Avançada FAPESP, Learning from Data coordenada pelo 46 
professor João Eduardo Ferreira. Essa atividade contou com a presença de 47 
vários professores, pesquisadores e alunos do IME, do Brasil e do exterior. 48 
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Destaco a presença do Prof. Yaser Abu Mustafa, da Caltech, que tem um curso 49 
de Machine Learning com 5 milhões de hits na internet. A comemoração do 50 
aniversário de 50 anos do IME-USP - Informo que, depois de conversarmos com 51 
muitos colegas decidimos realizar as comemorações dos 50 anos do IME no mês 52 
de março de 2020 e não em fevereiro, como tínhamos pensando inicialmente.  Já 53 
foi lançado o edital para um número especial do São Paulo Journal of 54 
Mathematical Sciences comemorativo pelos 50 anos do IME. Esperamos que 55 
essa edição consiga atrair artigos sobre as grandes contribuições científicas 56 
realizadas no IME nessas 5 décadas.  Esta semana recebemos a visita do Prof. 57 
Edmund Chada Baracat e da Profa. Maria Vitória, pró-reitor de graduação e pró-58 
reitora adjunta de graduação (21/08/2019), quando discutimos questões de 59 
interesse dos cursos de graduação do IME. E finalmente, hoje teremos 60 
professores aposentados a serem homenageados (2018):   O professor Antonio 61 
Carlos Asperti (MAT) que está aqui e receberá a homenagem, a professora 62 
Lucília Daruiz Borsari (MAT); o professor Luiz Fichmann (MAT); e o professor 63 
Pedro Aladar Tonelli (MAP) que não puderam comparecer”. O senhor diretor 64 
entrega a homenagem ao professor Antonio Carlos Asperti (MAT). Foi dada 65 
ciência aos membros de que o Prof. Francisco Miraglia Neto desistiu da 66 
aposentadoria, portanto o pedido de professor sênior que a Congregação havia 67 
aprovado fica cancelado. Deliberação: A Congregação tomou ciência do 68 
cancelamento do pedido do Prof. Miraglia para professor sênior. 1.3 69 
COMUNICAÇÕES DOS PRESIDENTES DAS COMISSÕES E DO 70 
REPRESENTANTE JUNTO AO Co – A Profª Mary Lilian - presidente da CG 71 
menciona que na reunião do CoG foi informado que havia 114 vagas para todos 72 
os cursos da USP para alunos premiados em competições de conhecimento, e 73 
que a adesão foi inferior ao esperado; que está sendo formado um grupo de 74 
trabalho das licenciaturas. Informa que em setembro serão liberados recursos 75 
para um programa de apoio à pesquisa na educação básica voltado para as 76 
licenciaturas visando o Ensino Médio; informa ainda que nos dias 5 a 7 de julho 77 
de 2020 será o VI Congresso da Graduação. Menciona também que em 78 
setembro será discutido o Vestibular para 2021. Comenta que na reunião que o 79 
pró-reitor de Graduação, Prof. Edmund Chada Baracat, visitou o IME comentou 80 
sobre a falta de verba para participação dos alunos do IME em congressos e 81 
afins e disse que falará com cada coordenador de curso sobre um levantamento 82 
das necessidades. O Prof. Sergio Muniz Oliva Filho Presidente da CPG e 83 
representante junto ao Co, informa que sobre o CNPq e CAPES as informações 84 
são precárias, ninguém sabe o que vai ocorrer, e que houve uma reunião 85 
conjunta dos Conselhos Universitários das três Universidades em prol da 86 
autonomia Universitária. A secretária da CPq, Sra. Elisângela Pacheco Zemlicka 87 
informa que o IME teve doze projetos inscritos na iniciação científica e conseguiu 88 
5 bolsas sem garantia. Informa ainda que o Simpósio Internacional de Iniciação 89 
Científica e Tecnológica da USP será realizado em três de outubro e tem 20 90 
projetos inscritos. O sr. diretor informa que o presidente está na “Feira USP e as 91 
Profissões” que está sendo realizada de 22 a 24.8.2019, no Parque Cientec e 92 
que o vice-presidente da CCEx está em uma sindicância. 1.4 MANIFESTAÇÃO 93 
DOS MEMBROS – A Profª Claudia Peixoto informa que as bolsas de graduação 94 
PICME e OBMEP foram cortadas até dos alunos que já estavam no programa. O 95 
Prof. Marcelo Queiroz menciona um relato da CAM recebida pelo MAC, da Profª 96 
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Renata Wassermann, membro da CAM, diz que a CAM tem uma demanda muito 97 
grande envolvendo, majoritariamente, casos de depressão e não de gênero. 98 
Comenta que os casos chegam à Comissão já muito avançados dificultando os 99 
trabalhos de prevenção e aponta o despreparo dos membros da Comissão em 100 
tratar do assunto. Diz que os casos estão sendo encaminhados para o Instituto 101 
de Psicologia e para o Escritório de Saúde Mental que por sua vez não estão 102 
dando conta de lidar com toda a demanda. Fala ainda que o Instituto de Física e 103 
a EACH têm psicólogos que oferecem atendimento uma vez por semana. O 104 
senhor diretor informa que já explicou para a CAM que o IF tem um projeto que 105 
deposita recursos periodicamente na FUSP, mas o IME não tem a mesma 106 
situação. O Prof. Marcelo Queiroz enfatiza o início da campanha do Setembro 107 
Amarelo e propõe que sejam avaliados os relatos que a CAM apresenta, pois, 108 
alguns alunos reclamam que não se sentem seguros em vir para o IME, que se 109 
sentem ameaçados por outros colegas e que não frequentam mais os centros de 110 
vivência da USP. O Prof. André Salles diz que este assunto não é um problema 111 
apenas da CAM, e que a Congregação deve pensar no todo e em ações que o 112 
IME possa executar. A Profª Mary Lilian Lourenço diz que este assunto não 113 
compete à CAM. Sugere copiar o modelo de São Carlos que utiliza estagiários de 114 
Psicologia que poderiam ajudar o IME, pois os alunos precisam de alguém para 115 
ouvi-los. O Prof. Pierluigi Benevieri propõe um curso preparatório com psicólogo 116 
do trabalho para treinar os profissionais que lidam com os alunos, no caso os 117 
docentes, e que não custaria tanto. O Prof. Severino Toscano Melo diz ter 118 
gostado da ideia do estagiário e a clínica do IP poderia auxiliá-los, e que a 119 
Psicologia já trabalha com alunos como atendentes. O senhor diretor diz que 120 
todas as unidades estão passando por essa situação, assim, seria estratégico 121 
que a Reitoria pensasse em uma estrutura compartilhada por todas as Unidades. 122 
Ele acrescenta que acha arriscado estudantes de psicologia trabalharem com 123 
casos complexos. O Prof. Severino Toscano Melo enfatiza que o IME deveria 124 
solicitar à clínica do Instituto de Psicologia para ser responsável pelo estagiário 125 
no IME, pois apesar da mesma estar sobrecarregada, a solicitação seria não para 126 
eles atenderem, mas para dar o suporte aos estagiários. O Prof. Fabio Tal diz 127 
que poderíamos listar todos os recursos que a USP pode disponibilizar aos 128 
alunos divulgando a eles por e-mail e através do site, mas que entende ser ilegal 129 
o estagiário atender sem ser formado, e que para esta questão, que é delicada, 130 
deveria ser feito algo pela Administração Central por meio de convênio. Diz ainda 131 
que talvez a Congregação possa enviar um pedido formal para os pró-reitores 132 
para uma ação centralizada de ações. E também poderia ser pensado para os 133 
casos não agudos, aqueles em que os alunos precisem conversar, rodas de 134 
conversa. O senhor diretor lembrou que o pró-reitor de Graduação quando esteve 135 
no IME mencionou que o Escritório de Saúde Mental passou para a 136 
responsabilidade da PRG, há poucas semanas, mas que está preocupado com a 137 
quantidade de casos. A Profª Cristina Gomes sugere à Congregação registrar e 138 
enviar para a Reitoria para que saibam que o assunto é sério e pode acontecer 139 
qualquer coisa a qualquer momento. O Prof. Marco Gubitoso diz que é preciso ter 140 
acompanhamento em cada Unidade para pode falar aos externos os casos de 141 
surtos. Acha que devemos pressionar a Reitoria com urgência, por meio de uma 142 
moção da Congregação, e talvez em junção com outras unidades, como também 143 
levar para o Co. O senhor diretor alerta que o serviço de apoio psicológico do IP 144 
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está sobrecarregado. O Prof. Marcelo Queiroz reforça as propostas do Prof. 145 
Pierluigi Benevieri e do Prof. Fabio Tal, e diz não descartar a ideia de dispor de 146 
estagiários, e verificar juntamente com o IP onde é o gargalo mencionando que o 147 
IME sabe que eles estão superlotados, mas que precisa de auxílio dos 148 
estagiários, também para orientar docentes, e verificar como nós poderemos 149 
ajuda-los a nos ajudar. Menciona também que deveríamos sim pressionar a 150 
Reitoria e mlhorar a comunicação com os alunos. O Prof. Severino Toscano Melo 151 
diz que é viável o IME verificar onde está o gargalo para ter ideia de como tentar 152 
resolver. A Profª Mary Lilian Lourenço diz que em todos os CoGs falam do tema. 153 
Diz que há um ano houve um caso gritante na FMVZ e fizeram um projeto piloto 154 
naquela Unidade que acabou não caminhando, e que o Escritório de Saúde 155 
Mental não está dando conta da demanda que é muito alta. Fala ainda que 156 
quando mencionou os alunos de graduação como estagiários, não era para 157 
atender, e sim apenas para conversar e ouvir os alunos que precisam desabafar. 158 
O Prof. Henrique Guzzo destaca que é um problema grave e já teve casos muito 159 
sérios no ICB, IB, IME e FMVZ, entre outros. O senhor diretor diz que vai 160 
encaminhar o assunto de acordo com o que o Prof. Marcelo Queiroz mencionou e 161 
ver com o IP o que se pode fazer. O Prof. André Salles pergunta se não dá para 162 
colocar na página do IME o que o Prof. Fabio Tal mencionou, listar o que temos 163 
para oferecer aos alunos. O representante discente da pós-graduação Fernando 164 
Siqueira Lima menciona que a pós-graduação em 05.08 realizou a recepção dos 165 
novos alunos, agradece a contribuição dos professores e funcionários, e informa 166 
que o número de presentes aumentou referente ao ano passado. Menciona 167 
também que no manual da pós-graduação há vários contatos do IP e do HU. Diz 168 
que juntamente com a aluna de pós-graduação, Ana Tenório, as Profªs Heloisa 169 
Borsari e Gladys Shalom divulgaram dois eventos sobre saúde mental que havia 170 
sido divulgado pela USP.  O Prof. Daciberg Gonçalves comunica que há vinte e 171 
sete projetos do Brasil inteiro, em todas as áreas, a serem aprovados pela 172 
CAPES. Diz também que a Reitoria está aplicando o teto do governador nos 173 
salários. Lê uma manifestação: “Com a decisão da USP de aplicar o teto do 174 
governador a partir de agosto, um número razoável de docentes terá seus 175 
salários substancialmente reduzido. Mais um ato que contribui para a falta de 176 
incentivo na vida acadêmica juntado a falta de reajustes que venham a manter o 177 
poder aquisitivo. Nesse sentido, cremos que a Universidade deveria, de alguma 178 
forma, devolver àqueles que são agora penalizados, as quantias descontadas 179 
levando-se em conta um teto razoável. Esse poderia ser o atual teto dos 180 
desembargadores do TJ-SP, ou, na pior das hipóteses aquilo aprovado pela 181 
ALESP porém cancelado pelo TJ-SP, que seria de 80% do salário dos 182 
desembargadores desse mesmo TJ”. Propõe que a Congregação deva discutir o 183 
assunto e se manifestar, e também sugere que a Congregação se manifeste 184 
sobre a questão levantada pela Profª Claudia Peixoto referente ao corte das 185 
bolsas PICME/OBMEP. 1.5 DISCUSSÃO DA PAUTA – Incluir os itens 2.7 e 2.8 186 
sobre corte das bolsas PICME/OBMEP e o corte dos salários, respectivamente. 187 
2. ORDEM DO DIA – 2.1 - ELEIÇÕES - 2.1.1 - Eleição complementar: Portaria 188 
para Eleição Complementar que será realizada das 9h do dia 24.9 às 17h do dia 189 
25.9.2019, por sistema eletrônico de votação. Deliberação: Aprovado por 190 
unanimidade 2.1.2 Eleição para representação discente para 2020 – Colegiados 191 
do IME - Portaria das Eleições para Representação Discente para 2020 dos 192 
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Colegiados do IME (Graduação e Pós-Graduação), a ser realizada das 9h do dia 193 
24.10.2019 até às 18h do dia 25.10.2019, por meio eletrônico; e indicação pelo 194 
senhor diretor de dois membros docentes pertencentes à Congregação para 195 
comporem a Comissão Eleitoral. Deliberação: Aprovado por unanimidade. 2.1.3 - 196 
Centro Interunidades História da Ciência (CHC) - Indicação de um suplente de 197 
representante do IME junto ao Conselho Deliberativo do CHC. O Conselho do 198 
MAT indicou o Prof. Oscar João Abdounur em 26.06.2019. Deliberação: 199 
Aprovado por vinte e cinco votos a favor, cinco votos contra e dois votos brancos. 200 
2.2 - CONCURSOS – 2.2.1 - Edital para abertura de concurso de Professor 201 
Doutor (MAT), para provimento de um cargo, com programa base nas disciplinas 202 
MAT0111 "Cálculo Diferencial e Integral I", MAT0121 "Cálculo Diferencial e 203 
Integral II" e MAT0122 "Álgebra Linear I" para a prova didática; MAT0311 204 
"Cálculo Diferencial e Integral V" e MAT0222 "Álgebra Linear II" para a prova 205 
escrita. Aprovado pelo Conselho do Departamento em 05.06.2019. Deliberação: 206 
Aprovado por unanimidade. 2.2.2 – Edital para abertura de concurso de Professor 207 
Doutor (MAT), para provimento de um cargo, com programa base nas disciplinas 208 
MPM5604 "Álgebra com Aplicações", MPM5605 "Geometria: um enfoque via 209 
modelos" e MPM5608 "Análise Real com Aplicações". Aprovado pelo Conselho 210 
do Departamento em 26.06.2019. Deliberação: Aprovado por unanimidade. 2.2.3 211 
- Concurso de Livre-Docência (MAT) - Edital ATAc – 003/2019 - a) Aprovação da 212 
inscrição – Candidato: Kostiantyn Iusenko. b) Proposta de nomes para a 213 
comissão julgadora: Membros titulares: Eduardo do Nascimento Marcos (Titular 214 
- IME-USP); Flávio Ulhoa Coelho (Titular - IME-USP); Dessislava Hristova 215 
Kochloukova (Titular – UNICAMP); Adriano Adrega de Moura (Associado - 216 
UNICAMP); Viktor Bekkert (Titular - UFMG). Membros suplentes: Cristián 217 
Andrés Ortiz González (Associado - IME-USP); Ivan Chestakov (Titular - IME-218 
USP); Marcos Benevenuto Jardim (Titular - UNICAMP); Edson Ribeiro Álvares 219 
(Associado - UFPR); Plamen Emilov Kochloukov (Titular - UNICAMP); Andrea 220 
Solotar (Titular - Univerisdad de Buenos Aires/Argentina); Marcelo Américo 221 
Lanzilotta Mernies (Titular - Universidad de La República/Uruguai); Maria Julia 222 
Redondo (Titular - Universidad Nacional del Sur/Argentina); Dan Zacharia (Titular 223 
– Syracuse University/EUA); Octavio Mendoza (Titular – Universidad Nacional 224 
Autónoma de México/México); Sonia Trepode (Titular – Universidad Nacional de 225 
Mar Del Plata/Argentina); Ibrahim Assem (Titular – Université de 226 
Sherbrooke/Canadá); Claudia Chaio (Titular – Universidad Nacional de Mar Del 227 
Plata/Argentina), Regina Maria de Aquino (Titular – UFES). Matéria retirada de 228 
pauta da Congregação de 27.6.2019, para que o MAT discutisse a possibilidade 229 
de inversão de membro da banca. Aprovado pelo Conselho do Departamento em 230 
14.08.2019 a inversão. c) Presidência da comissão julgadora: Profs. Eduardo do 231 
Nascimento Marcos; Flávio Ulhoa Coelho. Deliberação: Aprovados por 232 
unanimidade os itens a e b. No item c a congregação aprovou o nome do Prof. 233 
Dr. Eduardo do Nascimento Marcos por dezoito votos, contra sete votos para o 234 
Prof. Dr. Flávio Ulhoa Coelho e sete votos brancos, para presidente da banca. 2.3 235 
- TERMOS DE COLABORAÇÃO/RELATÓRIO FINAL – PROFESSOR SÊNIOR 236 
2.3.1 - Ana Catarina Pontone Hellmeister (MAT). Relatório Final desenvolvido 237 
durante o período do programa (setembro/2017 a setembro/2019). Plano de 238 
atividades para renovação (setembro/2019 a setembro/2021). Aprovado pelo 239 
Conselho do Departamento em 14.08.2019. 2.3.2 - Elvia Mureb Sallum (MAT). 240 
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Relatório Final desenvolvido durante o período do programa (agosto/2017 a 241 
agosto/2019). Plano de atividades para renovação (agosto/2019 a agosto/2021). 242 
Aprovado pelo Conselho do Departamento em 14.08.2019. 2.3.3 – Jorge Adrian 243 
Beloqui (MAT). Relatório Final desenvolvido durante o período do programa 244 
(setembro/2017 a setembro/2019). Plano de atividades para renovação 245 
(setembro/2019 a setembro/2021). Aprovado pelo Conselho do Departamento em 246 
14.08.2019. Deliberação dos itens 2.3.1 a 2.3.3: Aprovados por unanimidade. 2.4 247 
- PROGRAMA PESQUISADOR COLABORADOR (conforme Resolução CoPq 248 
nº 7413/2017) - Candidato: Prof. Dr. Rodrigo Lucas Rodrigues. Supervisor: Prof. 249 
Dr. Ivan Chestakov. Aprovado pelo Conselho do Departamento em 14.08.2019. 250 
Aprovado pela CPq em 15.08.2019. Deliberação: Aprovado por unanimidade. 2.5 251 
- RENOVAÇÃO DO RECONHECIMENTO DE CURSO - Licenciatura em 252 
Matemática (LM) – Aprovado ad referendum do Conselho do Departamento em 253 
13.08.2019 e aprovado pela CG em 13.08.2019. Homologado pelo Conselho do 254 
Departamento de 14.08.2019. Deliberação: Aprovado por unanimidade. 2.6 - 255 
RECURSOS CONTRA DECISÃO DA CG - 2.6.1 - Alteração de disciplina optativa 256 
eletiva para optativa de ciências – Victor Domiciano Mendonça (BCC), requer 257 
alteração de disciplina optativa eletiva para optativa de ciências. Indeferido pela 258 
CG em 25.07.2019. Deliberação: Aprovada a decisão da Comissão de 259 
Graduação, por vinte e quatro votos favoráveis e cinco abstenções. 2.6.2 - 260 
Matrícula em disciplina – André Felix de Oliveira (BMAC), requer Matrícula em 261 
MAT0121 - T. 43. Indeferido pela CG em 13.08.2019. O Prof. Fabio Tal diz que 262 
perguntou para a Profª Mary Lilian Lourenço se a negativa era por causa de 263 
vagas e ela disse que não. O Prof. Adilson Simonis diz que é possível criar uma 264 
lista de espera, pois se deve incentivar que o aluno faça disciplinas em horários 265 
diferentes. Após várias considerações dos membros é colocado em votação 266 
primeiramente os itens 2.6.2 e 2.6.4, e depois será votado o item 2.6.3. 267 
Deliberação: Negada a decisão da Comissão de Graduação, por quatro votos 268 
favoráveis à decisão, doze votos contrários à decisão e treze abstenções. 2.6.3 - 269 
Matrícula em disciplina – Christian Renno Chaves (BMAC), requer Matrícula em 270 
MAT0226 - T. 43. Indeferido pela CG em 13.08.2019. Deliberação: Negada a 271 
decisão da Comissão de Graduação, por um voto favorável à decisão, dezessete 272 
votos contrários à decisão e nove abstenções. 2.6.4 - Matrícula em disciplina – 273 
Yiying Lin (BMAC), requer Matrícula em MAT0121 - T. 43. Indeferido pela CG em 274 
13.08.2019. Deliberação: Negada a decisão da Comissão de Graduação, por 275 
quatro votos favoráveis à decisão, doze votos contrários à decisão e treze 276 
abstenções. 2.7 – CORTE DAS BOLSAS PICME/OBMEP – O Prof. Daciberg 277 
Gonçalves propõe que a Reitoria pressione o Ministério da Educação para 278 
fortalecer os recursos destinados à iniciação científica. A Profª Cláudia Peixoto 279 
expõe o fato das bolsas PICME terem sido cortadas. O Prof. Henrique Guzzo lê a 280 
mensagem enviada por e-mail pela Profª Ana Catarina. O Prof. Daciberg 281 
Gonçalves reforça que seja mantida a estrutura para continuação das bolsas. 282 
Propõe que a Unidade angarie forças para fortalecer o posicionamento da USP 283 
junto ao Ministério da Educação. A Profª Cláudia Peixoto afirma que a iniciação é 284 
importante. O Prof. Fábio Kon informa que o CNPq não vai dar verba para 285 
eventos. O Prof. Severino Toscano Melo propõe pegar os dados com o Prof. 286 
Manuel Garcia para quantificar o quanto o IME foi afetado. O Prof. Daciberg 287 
Gonçalves diz que vai trazer um texto para a próxima reunião. Matéria retirada de 288 
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pauta para ser deliberada na próxima reunião. 2.8 – CORTE DOS SALÁRIOS - A 289 
discussão ficou para a próxima reunião. Nada mais havendo a tratar, às 290 
dezesseis horas, o senhor presidente declara encerrada a sessão agradecendo a 291 
presença de todos. Eu, Daniela Santana Carvalho, ______________________, 292 
assistente acadêmica do Instituto de Matemática e Estatística da Universidade de 293 
São Paulo lavrei a presente Ata, que será assinada por mim e pelos membros 294 
presentes à reunião em que ela for discutida e aprovada. São Paulo, 22 de 295 
agosto de 2019.  296 


