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ATA DA 615ª SESSÃO (ORDINÁRIA) DA CONGREGAÇÃO - Aos vinte e seis 1 
dias do mês de setembro de dois mil e dezenove, às quatorze horas e nove 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), Fábio Armando Tal (chefe do MAP), Mary Lilian Lourenço 9 
(presidente da CG), Sergio Muniz Oliva Filho (presidente da CPG), Julio Michael 10 
Stern (presidente da CPq), Flávio Ulhoa Coelho (presidente da CCEx), Fabio 11 
Kon, Fabio Prates Machado, Frank Michael Forger, Jefferson Antonio Galves, 12 
Nikolai Valtchev Kolev, Paolo Piccione e Severino Toscano do Rego Melo 13 
(representantes dos professores titulares); Adilson Simonis, Alan Mitchell 14 
Durham, Alfredo Goldman vel Lejbman, Cristina Gomes Fernandes, Eduardo 15 
Colli, Eduardo Jordão Neves, Henrique Guzzo Junior, Marcos Nascimento 16 
Magalhães e Rodrigo Bissacot (representantes dos professores associados) e 17 
Pierluigi Benevieri (suplente dos professores associados); Cláudia Monteiro 18 
Peixoto, Gisela Tunes da Silva, Leônidas de Oliveira Brandão, Marco Dimas 19 
Gubitoso e Pedro Luiz Fagundes (representantes dos professores doutores) e 20 
David Pires Dias (suplente dos professores doutores); Ivan Kuvasney Lima 21 
(representante dos discentes de graduação); Fernando Siqueira Vieira de Lima 22 
(representante dos discentes de pós-graduação); Elisângela Pacheco Zemlicka e 23 
Stela do Nascimento Madruga (representantes dos servidores técnicos e 24 
administrativos), perfazendo 36 comparecimentos sobre um total de 53 membros. 25 
Presentes também: Daniela Santana Carvalho (assistente técnica acadêmica) e 26 
Gislaine Olivi Lima (assistente técnica administrativa). 1 – EXPEDIENTE - 1.1. 27 
ATA - Discussão da Ata da sessão 614ª (ordinária) realizada em 22.08.2019. 28 
Deliberação: Aprovada por unanimidade. 1.2. COMUNICAÇÕES DO 29 
PRESIDENTE – O senhor diretor lê suas comunicações: “Primeiramente, gostaria 30 
de saudar o retorno ao nosso convívio e ao trabalho no IME do Prof. Edson de 31 
Faria. Talvez alguns não saibam que, durante uma cooperação acadêmica na 32 
Inglaterra, o Prof. Edson foi acometido por uma crise de diverticulite que o levou a 33 
uma grave cirurgia de emergência. Felizmente a cirurgia foi muito bem-sucedida 34 
e, agora, ele está entre nós, sendo acompanhado por um especialista da USP. 35 
As despesas médicas na Inglaterra foram muito altas, além do contratado pelo 36 
seguro médico, mas ele fez um acordo com o seguro que, espero, não requeira 37 
muito investimento financeiro pessoal. Na verdade, essa é a segunda vez que 38 
acompanho um problema de enfermidade grave no exterior envolvendo cirurgia 39 
de alto custo. A primeira foi com a minha própria filha, ainda bebê, em 1989, 40 
quando eu era estudante de doutorado na França. Nesse episódio, a MENEF, 41 
seguro dos estudantes da França acabou arcando com todas as despesas, 42 
depois da intervenção de advogados do INPE, Instituto onde eu trabalhava na 43 
época. Bom, isso tudo para dizer que estou preocupado com a segurança médica 44 
de todos nós quando viajamos para o exterior. Para estarmos realmente seguros, 45 
creio que precisamos de Seguro Viagem muito melhor do que a maioria de nós 46 
costuma dispor. Eu pedi para o nosso financeiro estudar a questão e nos 47 
apresentar alternativas para uma Instituição como o IME, na qual professores e 48 
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alunos realizam tantas viagens por ano. A boa notícia que o exemplo do Edson 49 
trouxe, é que o diretor do HU agiu com extrema rapidez e qualidade quando eu 50 
liguei e descrevi a situação. Ainda na área de saúde, mais especificamente 51 
agora, saúde mental, conversei com o Prof. Andrés, vice-diretor do IP-USP e 52 
coordenador do Escritório de Saúde Mental da USP, sobre a possibilidade dele 53 
nos indicar um aluno e um professor do IP-USP, para serem, respectivamente, 54 
estagiário e supervisor de estágio no IME. Ele concordou em fazer e, agora, 55 
aguardamos a chamada dele para implementarmos este serviço no IME. 56 
Lembrando que a ideia é começar com um único aluno do IP, devidamente 57 
supervisionado e lidando com casos pouco complexos. Outra notícia sobre saúde 58 
na USP: o HU, em parceria com a Guarda Universitária, manterá uma ambulância 59 
para o atendimento de emergências médicas no Campus do Butantã, dado que 60 
temos tido dificuldades com o SAMU. Gostaria ainda de reforçar o convite para 61 
aqueles colegas que tiveram artigos de alto impacto nas suas carreiras, que 62 
submetam um mini-survey sobre o tema para o número especial comemorativo 63 
dos 50 anos do IME, do São Paulo Journal on Mathematical Sciences. Agora, 64 
algumas notícias sobre melhorias das dependências do IME. O último CTA, 65 
motivado pela aproximação do aniversário de 50 anos do IME, aprovou a 66 
execução de diversos serviços: paisagismo; reforma completa do Auditório Jacy 67 
Monteiro; projeto de segurança, com instalação de novas câmeras; e o projeto de 68 
identidade visual do IME. Agregue-se a isso as melhorias a serem realizadas pela 69 
SEF: calçadas, caixas d`água, requisitos de segurança contra incêndio, etc. 70 
Aproveitando a oportunidade, a manutenção de prédios fica mais defasada no 71 
IME do que em outras unidades, porque uma porcentagem considerável do 72 
nosso orçamento destina-se ao pagamento de monitores e estagiários, o que não 73 
ocorre em nenhuma unidade da USP. Os números sobre gastos com pessoal, se 74 
considerarmos apenas monitores são: 34% em 2017 e 30% em 2018; se 75 
considerarmos monitores e estagiários, em 2017 gastamos 51% e em 2018 76 
gastamos 45% dado que a estrutura orçamentaria prevista para as unidades da 77 
USP não contempla este item, que julgamos fundamental para a nossa atividade 78 
de ensino; que somos a unidade da USP que oferece mais cursos externos, e 79 
que os nossos clientes (Física, Poli, FEA, etc.) se recusam a pagar os monitores 80 
que trabalham nos cursos deles, tenciono conversa com o Financeiro da USP e 81 
com o pró-reitor de graduação para solicitar uma nova rubrica no orçamento do 82 
IME: despesas com monitores para cursos de serviço. Finalmente, no quadro 83 
presente de recursos, temos que encontrar formas de manter os serviços de 84 
monitoria e minimizar despesas. Neste caso, a alternativa que sobra é usarmos 85 
as bolsas oferecidas pela Reitoria, mesmo sendo de valor menor do que as que 86 
oferecemos e dando mais trabalho para serem usadas. No primeiro ano do meu 87 
mandato, com a ajuda da Profª Mary Lilian, aproveitamos muito bem esse 88 
recurso, conseguindo uma economia da ordem de R$ 40.000,00 no primeiro 89 
semestre, o mais requisitado, e algo, igualmente significativo, no segundo 90 
semestre. No terceiro semestre, infelizmente, voltamos ao quadro anterior, 91 
porque usamos muito poucas bolsas externas. Para garantir a economia do 92 
primeiro ano, o CTA aprovou um limite no número de bolsas do IME: exatamente 93 
o mesmo número usado no ano que usamos bem as bolsas da Reitoria. 94 
Solicitamos aos colegas que se engajem nesse esforço de conseguir mais bolsas 95 
externas. Agora, alguns prêmios de nossos alunos e colegas: a equipe do IME de 96 
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Maratona de Programação foi campeã da fase de classificação do Campeonato 97 
Brasileiro da modalidade; o Brazilian Workshop of Agile Methods da SBC – 98 
Sociedade Brasileira de Computação – completou dez anos e resolveu premiar o 99 
pesquisador brasileiro mais influente nesse período. O escolhido pela 100 
comunidade para receber esse prêmio foi o Prof. Alfredo Goldman vel Lejbman, 101 
docente do Departamento de Ciência da Computação do IME. Concluindo com 102 
uma ótima notícia, na última sexta-feira, o IME recebeu mais três novos claros 103 
RDIDP para MS-3. Alguns estranharam porque o recurso da Profª Cláudia 104 
Peixoto contra a decisão do Conselho do Departamento de Estatística, que 105 
recusou o pedido de transferência dela do Departamento de Estatística para o 106 
Departamento de Matemática Aplicada, não apareceu na pauta desta 107 
Congregação. Esclareço essa questão, agora: quando recebi a carta da Reitoria 108 
sobre os novos claros, imediatamente notei que esse fato novo poderia ter 109 
influência importante na questão da transferência da Profa. Claudia Peixoto. 110 
Então, pensando em poupar a todos do desgaste, me dirigi ao jurídico da USP e 111 
questionei se poderia adiar a discussão, dado que existe um fato novo que, 112 
talvez, torne o recurso desnecessário. A resposta foi positiva e então fiz um 113 
despacho do adiamento de apreciação do recurso, de acordo com o texto que a 114 
advogada responsável pelo acadêmico da USP, nos ditou. Daniela Carvalho e eu 115 
estávamos juntos nessa entrevista. Agora, permitam-me recordar que no passado 116 
recente tivemos casos de transferência que se passaram de uma forma 117 
negociada e tranquila. Só para citar dois casos que me ocorrem, o Prof. Júlio 118 
Stern migrou da Computação para a Matemática Aplicada e eu próprio migrei 119 
para a USP Ribeirão e, depois, voltei. A minha ida foi fácil porque passei num 120 
segundo concurso de Prof. Titular em Ribeirão, mas a volta contou com a 121 
participação muito importante, do Prof. Flavio Ulhoa Coelho e do Prof. Routo 122 
Terada, então, respectivamente, diretor do IME e chefe do Departamento de 123 
Ciência da Computação. Me lembro de um café da manhã em um hotel em São 124 
Paulo, quando nos reunimos Flávio, Routo, o diretor da Filosofia de Ribeirão e 125 
eu. O papel do Flávio e do Routo, naquela oportunidade, procurando e 126 
negociando alternativas foi muito importante. O que eles fizeram é exatamente o 127 
que eu gostaria de fazer em casos similares no IME. Aliás, agradeço ao Flávio, 128 
por me lembrar desse episódio e me alertar qual deveria ser o meu papel em 129 
casos como esse. Antes de saber dos três novos claros, convidei a Profª Denise 130 
Botter e o Prof. Fábio Tal para conversarem, tentando verificar se não 131 
conseguiríamos chegar a uma solução negociada, racional, para a questão. Eles 132 
chegaram a um modelo novo, que ambos concordaram. Depois, fiquei sabendo 133 
que a Matemática Aplicada aprovou e a Estatística não gostou. Se o Fábio e a 134 
Denise quiserem contar o teor da nossa conversa e da proposta que convergiram 135 
naquele dia, fiquem à vontade.”. A Profª Mary Lilian Lourenço diz que a Comissão 136 
da Monitoria fazia a complementação do valor da bolsa e a antiga gestão 137 
assinava isso, mas era ilegal. Soube disso após consultar à Procuradoria Geral 138 
da USP. O Prof. Flávio Coelho diz que esse gasto sempre foi alto e o IME tentava 139 
complementá-lo e lembra que na gestão dele havia uma proposta da Reitoria de 140 
arcar com uma parte, mas que nunca funcionou. Menciona ainda que as outras 141 
monitorias tinham que entrar neste mesmo sistema, pois enquanto houver 142 
relatórios que precisam ser aprovados, e as vezes há complicação, é preferível 143 
pedirmos a bolsa de monitoria do IME que é mais fácil. É preciso tentar negociar 144 
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com a Reitoria os prazos, pois não conseguimos cumpri-los, além também de 145 
termos que elaborar relatórios. Comenta que o MAT faz a distribuição da carga 146 
didática depois da distribuição das bolsas. Comenta ainda que o corte não 147 
deveria ser apenas pela questão do custo, e sugere que haja um estudo mais 148 
aprofundado. O Prof. Severino Toscano Melo diz que a monitoria do IME tem 149 
mais prazos do que a monitoria da Reitoria, mas o PAE realmente tem prazo 150 
muito justo. Já o PEEG não tem os prazos justos, mas sai depois da distribuição 151 
da carga didática. A Profª Mary Lilian Lourenço menciona que os alunos se 152 
inscrevem nas bolsas PUB e PEEG e quando sai a PUB eles saem da PEEG que 153 
paga menos e optam pela bolsa PUB. O Prof. Marcos Magalhães diz que o IME 154 
deveria criar uma outra bolsa com outro nome para equiparar as bolsas. São 155 
quatro pagamentos da monitoria do IME. O Prof. Eduardo Colli diz que não é 156 
permitido pagar duas bolsas para o mesmo aluno. O Prof. Rodrigo Bissacot 157 
pergunta se não pode pagar com outro nome e não bolsa. O Prof. Eduardo Colli 158 
diz que existe uma resolução específica da Pró-Reitoria de Cultura e Extensão 159 
Universitária (PRCEU) para poder pagar alunos que participem de eventos e já 160 
tenham bolsas, porque atualmente não podem realizar dois pagamentos. Mas 161 
essa resolução é própria para esta finalidade da PRCEU. A Profª Mary Lilian 162 
Lourenço diz que há três tipos de monitoria: PAE, PEEG e IME. Mas reforça que 163 
o MAT não fecha a carga didática antes da solicitação do PAE. E que alguns 164 
docentes dizem que o PAE dá mais trabalho e preferem a monitoria do IME que é 165 
mais simples para solicitar e paga mais. Sugere mudar o valor da monitoria IME 166 
porque neste semestre sobraram bolsas PEEG. Diz que todas as unidades da 167 
USP pagam o valor da Reitoria, R$ 400,00, e utilizam muito as bolsas PEEG e só 168 
o IME paga a mais e quando o aluno ganha o PUB, ele sai do PEEG. Informa 169 
ainda que ela não tem autonomia para alterar o aluno e diz que todas as vezes 170 
que isso ocorre, um aluno sai do PEEG, ela precisa pedir desculpas à PRG e 171 
solicitar a mudança. Diz que não se preocupa com o trabalho que dizem que o 172 
PEEG dá, pois é um projeto que tem cinco linhas, aproximadamente, e menciona 173 
ainda que o Prof. Severino Toscano Melo está certo porque o prazo do PEEG é 174 
grande e dá para cumprir. A professora ainda reforça que se o IME usar todos os 175 
monitores que aparecem, será bem-sucedido porque ela devolve muitas bolsas. 176 
O Prof. Rodrigo Bissacot diz que o IME tem alunos pobres e não justifica baixar o 177 
valor da bolsa. Diz não concordar em baixar o valor. O Prof. Marcos Magalhães 178 
comenta que o problema é que a Reitoria congelou o pagamento das bolsas há 4 179 
anos. O Prof. Severino Toscano Melo não acha natural o IME pagar bolsa 180 
monitoria acima do valor pago por todas as outras unidades. O Prof. Julio Stern 181 
diz achar que poderá dar problema ao IME ter uma bolsa de monitoria maior que 182 
de todas as unidades da USP. Diz ainda que o IME deveria dar uma bolsa 183 
adicional a todos os alunos homogeneamente e não apenas para um grupo de 184 
alunos. Menciona que o pagamento deveria ser homogêneo no valor da bolsa 185 
PEEG a todos, e o aluno deveria ter uma atividade adicional, para que não sejam 186 
questionados problemas de gestão de recursos, ou seja, todos receberiam o 187 
mesmo valor de bolsa pago pela Reitoria em cinco pagamentos; e menciona 188 
também que deveríamos tentar trazer mais bolsas PAE para o IME. A Profª 189 
Cláudia Peixoto diz que a bolsa PAE fica vinculada diretamente ao aluno e caso 190 
ele saia o IME perde a bolsa. O Prof. Fabio Kon propõe pagamentos extras em 191 
julho e dezembro para os alunos da bolsa PEEG para as correções de listas de 192 
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exercícios. O Prof. Júlio Stern fala que a proposta do Prof. Fabio Kon não é 193 
viável. O senhor diretor conclui o assunto dizendo que agradece as sugestões e 194 
que irá conversar com a Comissão de Monitoria sobre a ideia mencionada pelo 195 
Prof. Julio Stern de pagar o valor da bolsa da Reitoria a todos, contudo com um 196 
mês a mais de pagamento. 1.3 COMUNICAÇÕES DOS PRESIDENTES DAS 197 
COMISSÕES E DO REPRESENTANTE JUNTO AO Co – O Prof. Júlio Stern - 198 
presidente da CPq, comunica que foi criado um programa que visa a contratação 199 
de pós-doutores de nossa Universidade como professores, em regime 200 
determinado, ou seja, o pós-doc ou ainda o professor visitante poderá ministrar 201 
aula nos cursos de graduação e pós-graduação. Diz que o valor é baixo, 202 
aproximadamente R$ 1.500,00, mas ajuda bastante os departamentos. Informa 203 
que é o edital PART – “Programa de Atração e Retenção de Talentos” (PART) da 204 
USP, e que determina que a CPq deve fazer um projeto para esse aluno e 205 
explicar como o aluno deve se encaixar no Departamento. Comenta que solicitou 206 
aos departamentos que justificassem a importância do aluno para o 207 
Departamento e ele, como presidente da CPq, endossaria a justificativa. Diz que 208 
acha uma ingerência ele dizer para o Departamento o que é importante. Informa 209 
que a CPq iria fazer o SIICUSP junto com o IGc em 3.10.2019 (quinta-feira), pois 210 
o número de alunos participantes do IME é muito pequeno, porém coincidiu com 211 
uma paralização marcada pelos alunos, e o IGc remarcou o SIICUSP para 212 
4.10.2019 (sexta-feira) às 16h. A CPq do IME viu grandes problemas no dia e 213 
horários agendados e resolveu remarcar para o dia 2.10.2019 (quarta-feira) das 214 
11h às 14h. Diz ainda que houve inconvenientes, mas que foi feito o melhor 215 
possível. Informou ainda que a partir de agora todo aluno estrangeiro deve 216 
conseguir sua própria certificação digital para o cadastro do parecer na Web. 217 
Informa também que a versão revisada do Regimento do Comitê de Ética que foi 218 
para Brasília voltou, e depois de todas as revisões feitas por Elisangêla Zemlicka, 219 
Daniela Carvalho e Prof. Ricardo Bianconi, será reapresentado em Brasília. A 220 
Profª Mary Lilian – presidente da CG diz que sobre o edital Part mencionado pelo 221 
Prof. Julio Stern, a parte da pesquisa a CPq aprovará, e a parte do ensino será 222 
de responsabilidade da CG aprovar. Diz que o Departamento não tem de fazer o 223 
projeto, só tem de ler e verificar se é ou não pertinente. Menciona que houve a 224 
reunião do CoG em 19.9.2019 e foram apresentados os dados do vestibular para 225 
dois mil e vinte. Comenta que CoG tentou ver se as Unidades atingiram a meta. 226 
Informa que o IME cumpriu a meta com relação à Escola Pública e está acima da 227 
meta para PPI. Diz que foi discutido uma forma de fazer alguma regulamentação 228 
para o curso que tiver baixo interesse. Informa ainda que passará tudo o que foi 229 
discutido no CoG para os coordenadores. E que o Conselho discutiu sobre as 230 
carreiras terem vários cursos. E que foi pedido para que as unidades 231 
repensassem sobre o assunto. Relembra que o IME está numa carreira com 232 
muitos cursos, e que o CoG acha que isso pode causar evasão. O Prof. Severino 233 
Toscano Melo diz que pensa o contrário; acha que deveria ter uma carreira única, 234 
pois as unidades deveriam caminhar na direção Sisu/ENEM. Conclui dizendo que 235 
acha positivo porque dá mais liberdade ao aluno. A Profª Mary Lilian Lourenço diz 236 
que também foi solicitado que junte o ciclo básico para as disciplinas, que seja 237 
estudado o assunto para a unificação do ciclo básico. Informou também que a 238 
Reitoria foi procurada pela comunidade indígena manifestando que não querem 239 
estudar na USP e sim que gostariam que a USP preparasse docentes para 240 
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darem aula nas comunidades indígenas. O Prof. Jefferson Antonio Galves diz 241 
que na UNICAMP os Professores dão aula para os indígenas. A Profª Mary Lilian 242 
diz que os alunos que estão no CoG, da chapa Nossa Voz, têm proposta de levar 243 
à USP aos bairros de São Paulo, em praças e escolas, em todos os finais de 244 
semana. O Prof. Alan Durham diz que a participação da Computação se faz 245 
presente durante a semana. A Profª Mary Lilian Lourenço informa que para as 246 
Olimpíadas houve sessenta cursos, na ordem de 1.400 alunos inscritos, sendo a 247 
maioria da Escola Politécnica e do Instituto de Ciências Biomédicas. Informa 248 
também que as unidades que quiserem alterar a data da recuperação deveriam 249 
enviar um ofício à PRG. Informa que o IME solicitou esta alteração para fevereiro. 250 
O início das aulas será dezessete de fevereiro de dois mil e vinte. Menciona que 251 
para o segundo semestre de dois mil e vinte também interveio da mesma 252 
maneira. O Prof. Flávio Coelho – presidente da CCEx, diz que não participou da 253 
última reunião da Congregação porque estava na reunião do CoCEx e na Feira 254 
USP e as Profissões, eventos estes que ocorreram no mesmo dia da 255 
Congregação. Informa que passou na reunião do CoCEx a nova regulamentação 256 
das empresas juniores e também que está sendo discutido as novas regras para 257 
mudança dos cursos de extensão. Diz que há uma filosofia de novas fontes de 258 
renda e complementação de salários, mas que ainda está em discussão. Informa 259 
também que a próxima reunião do CoCEx será em três de outubro de dois mil e 260 
dezenove. O Prof. Sérgio Oliva – representante da Congregação no Co. e 261 
presidente da CPG informa que solicitou que entrasse na pauta da Congregação 262 
para discussão, o assunto “Termo de Conduta” que foi apresentado na reunião 263 
do Co. Informa ainda que teve o evento do Print e algumas universidades 264 
estrangeiras compareceram. Comenta que do ponto de vista das bolsas, o pró-265 
reitor de Pós-Graduação disse que será recomposto pelo sistema AS. Solicita aos 266 
docentes que quem puder estender a defesa para o próximo ano é melhor, 267 
porque o IME correrá o risco de perder as bolsas que finalizarem agora. 268 
Menciona que do ponto de vista interno, a CPG está se preparando para o 269 
preenchimento do sistema Sucupira e agradece a funcionária Stela Madruga, 270 
diretora da Biblioteca do IME por ajudar a CPG. Diz ainda, que a ideia da BIME 271 
ajudar a CPG é para facilitar o acesso às informações. 1.4 MANIFESTAÇÃO 272 
DOS MEMBROS – A representante dos funcionários Stela Madruga comunica a 273 
mudança do nome do SIBI para Aguia – “Agência USP Gestão da Informação 274 
Acadêmica”, e que a Reitoria nomeou os professores Jackson Cioni Bittencourt e 275 
Brasilina Passarelli, como presidente e vice-presidente da Agência. Informa 276 
também que a Aguia terá um conselho supervisor que será decido pelo reitor. O 277 
Prof. Severino Toscano Melo diz que a situação da distribuição de verba da 278 
Biblioteca do IME é catastrófica. A representante dos funcionários Stela Madruga 279 
diz que as prioridades da BIME nunca são assinadas por completo. O 280 
representante dos alunos de pós-graduação Fernando Lima mencionou sobre a 281 
manifestação dos alunos sobre o corte de bolsas de pesquisa e também da 282 
participação em manifestações nacionais em defesa da ciência. 1.5. 283 
DISCUSSÃO DA PAUTA – Inclusão do item 2.2.4 - Convênio Acadêmico entre o 284 
IME e a HPE visando à cooperação acadêmica a fim promover desenvolvimento 285 
de técnicas e ferramentas transparentes e parcimoniosas para o ajuste fino dos 286 
processos de coprojeto de hardware/software e de configuração de 287 
hiperparâmetros para aprendizado de máquina. Farão parte da equipe alunos de 288 
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iniciação científica e de pós-graduação. Deliberação: Aprovada por unanimidade 289 
a inclusão. Foi solicitado também que seja discutido na pauta da próxima reunião 290 
da Congregação, a inclusão das pautas no site do IME. 2. ORDEM DO DIA – 2.1. 291 
CONCURSOS - 2.1.1 - Concurso de Livre-Docência (MAT) - Edital ATAc – 292 
003/2019 - Complementação da indicação de nome para a Comissão Julgadora 293 
do Concurso de Livre-Docência (MAT) - Candidato: Kostiantyn Iusenko; o Prof. 294 
Dr. Vitor de Oliveira Ferreira (Associado – IME-USP). Aprovado pelo Conselho do 295 
Departamento em 11.09.2019. Deliberação: Aprovado por unanimidade. 2.1.2 - 296 
Concurso de Professor Doutor (MAT) - Edital ATAc – 022/2019 - a) Aprovação da 297 
inscrição – Candidatos: Oliver Kolossoski, João Paulo Cerri, Samir Assuena, 298 
Mayra Soares Costa Rodrigues, Vinícius Morelli Cortes, Otávio Marçal Leandro 299 
Gomide, Ingrid Sofia Meza Sarmiento, Renato Vasconcellos Vieira, Giuliano 300 
Angelo Zugliani, Alberto Marcelino Efigênio Levi, Willian Hans Goes Corrêa, Sara 301 
Díaz Cardell, João Fernando Schwarz, Sieye Ryu, Xuan Zhang, Tiago Jardim da 302 
Fonseca, Bruno Domiciano Lopes, Rodrigo Nunes Monteiro, Ricardo Mendes 303 
Grande, Felipe Yukihide Yasumura, Eder de Moraes Correa, Giane Casari 304 
Rampasso, Daiana dos Santos Viana, Santi Domenico Spadaro, Francisco Carlos 305 
Caramello Junior, Lucas Eduardo Azevedo Simões, Gabriela Alexandra Estevez 306 
Jacinto, Juliana Honda Lopes, Nelson José Rodrigues Faustino, Luis Fernando 307 
Ragognette, Mikhail Neklyudov, Marcos Antonio Albarracin Manrique, Charles 308 
Aparecido de Almeida, Momoe Sakamori Pisnitchenko, Leandro da Silva Tavares, 309 
Alessandra Aparecida Verri, Makar Plakhotnyk, Robson Ricardo de Araujo, Mayra 310 
Carvalho Albuquerque, Pietro Speziali, Ramon Moreira Nunes, Jean Cerqueira 311 
Berni, Danilo Antonio Caprio, Flávia Maria Darcie Marquitti, Aline Vilela Andrade, 312 
Volodymyr Tesko, Felippe Soares Guimarães, Robson da Silva, Ana Claudia da 313 
Silva Moreira, Camilo Campana e Ailton Campos do Nascimento. Deliberação: 314 
Negadas por unanimidade as inscrições dos seguintes candidatos por 315 
descumprimento dos termos do edital: Sieye Ryu, Xuan Zhang e Ramon Moreira 316 
Nunes. Negada a inscrição da candidata Gabriela Alexandra Estevez Jacinto por 317 
não apresentar requerimento dirigido ao diretor do IME e sim ao diretor do ICMC 318 
com menção ao edital do ICMC, por vinte e cinco votos contrários e quatro 319 
abstenções. Aprovada a inscrição do candidato Felippe Soares Guimarães por 320 
vinte e três votos favoráveis e sete abstenções. Aprovada a inscrição do 321 
candidato Pietro Speziali por trinta votos favoráveis. Os demais candidatos 322 
tiveram as suas inscrições aprovadas por unanimidade. b) Proposta de nomes 323 
para a comissão julgadora: Membros titulares: Ricardo Bianconi (Titular - IME-324 
USP); Vitor de Oliveira Ferreira (Associado - IME-USP); Clodoaldo Grotta 325 
Ragazzo (Titular – IME-USP); Llohann Dallagnol Sperança (Adjunto - UNIFESP) - 326 
2/3; Olimpio Hiroshi Miyagaki (Titular - UFSCar). Membros suplentes: Francisco 327 
Miraglia Neto (Titular - IME-USP); Juan Carlos Gutiérrez Fernández (Associado - 328 
IME-USP); Salvador Addas Zanata (Associado - IME-USP); Lino Anderson da 329 
Silva Grama (Associado - UNICAMP); Caio José Colletti Negreiros (Associado - 330 
UNICAMP); João Marcos Bezerra de Ó (Titular - UFPB); Igor Leite Freire 331 
(Associado - UFABC); Orlando Francisco Lopes (Associado-Aposentado - IME-332 
USP). Aprovado pelo Conselho do Departamento em 18.09.2019. Deliberação: 333 
Aprovados por vinte e oito votos favoráveis, dois votos contrários e seis 334 
abstenções a banca proposta acima, com exceção do nome do Prof. Llohann 335 
Dallagnol Sperança que não foi aprovado por 2/3 da Congregação. 2.1.3 - 336 
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Concurso de Livre-Docência (MAP) - Edital ATAc – 028/2019 - a) Aprovação da 337 
inscrição – Candidato: Pedro da Silva Peixoto. Deliberação: Aprovada por 338 
unanimidade. b) Proposta de nomes para a comissão julgadora: Membros 339 
titulares: Clodoaldo Grotta Ragazzo (Titular - IME-USP), Antoine Laurain 340 
(Associado - IME-USP), Pedro Leite da Silva Dias (Titular - IAG-USP), Eduardo 341 
Cardoso de Abreu (Associado - UNICAMP), Antonio Castelo Filho (Titular - ICMC-342 
USP). Membros suplentes: Alexandre Megiorin Roma (Associado - IME-USP), 343 
Martin Tygel (Titular - UNICAMP), Maicon Ribeiro Correa (Associado - 344 
UNICAMP), Murilo Francisco Tomé (Associado - ICMC-USP), Abimael Fernando 345 
Dourado Loula (Titular - UFRJ), Flávio Dickstein (Titular - UFRJ), José Alberto 346 
Cuminato (Titular - ICMC-USP), Julio Romano Meneghini (Titular - EP-USP). 347 
Aprovado pelo Conselho do Departamento em 18.09.2019. Deliberação: 348 
Aprovados por vinte e sete votos favoráveis, um voto contrário e uma abstenção. 349 
c) Presidência da comissão julgadora: Prof. Clodoaldo Grotta Ragazzo. 350 
Deliberação: Aprovado por vinte e dois votos favoráveis, três votos contrários e 351 
três abstenções. 2.2 - CONVÊNIOS DE COOPERAÇÃO ACADÊMICA - 2.2.1 352 
Homologação - Convênio Acadêmic Internacional entre o IME e a The City 353 
University of New York, Estados Unidos, visando à cooperação acadêmica para 354 
cumprimento de políticas de propriedade intelectual de suas instituições em 355 
relação a qualquer propriedade intelectual feita, obtida, concedida ou reduzida à 356 
prática durante o curso de qualquer projeto de pesquisa. Sob a coordenação do 357 
Prof. Paolo Piccione. Aprovado ad referendum da Congregação, pelo senhor 358 
diretor, em 27.08.2019. Deliberação: Homologado por unanimidade. 2.2.2 - 359 
Homologação - Convênio Acadêmico Internacional entre o IME e a Universidad 360 
Nacional de Ingeniería, Peru; visando à cooperação acadêmica a fim de 361 
promover o intercâmbio docentes/pesquisadores, elaboração conjunta de 362 
projetos de pesquisa, organização conjunta de eventos científicos e culturais, 363 
intercâmbio de informações e publicações acadêmicas e intercâmbio de 364 
estudantes de graduação. Sob a coordenação do Prof. Anatoli Iambartsev. 365 
Aprovado ad referendum da Congregação, pelo senhor diretor, em 28.08.2019. 366 
Deliberação: Homologado por unanimidade. 2.2.3 - Homologação - 1º Aditamento 367 
ao Acordo de Cooperação entre o IME e a Fundação Casa, para fins de dar 368 
continuidade ao projeto “Oferecimento de cursos de introdução à Lógica de 369 
Programação aos internos da Fundação CASA”, sob a orientação do Prof. José 370 
Coelho de Pina Júnior. Aprovado ad referendum da Congregação, pelo senhor 371 
diretor, em 09.09.2019. Deliberação: Homologado por unanimidade. 2.2.4 - 372 
Convênio Acadêmico entre o IME e a HPE visando à cooperação acadêmica a 373 
fim de promover desenvolvimento de técnicas e ferramentas transparentes e 374 
parcimoniosas para o ajuste fino dos processos de coprojeto de 375 
hardware/software e de configuração de hiperparâmetros para aprendizado de 376 
máquina. Farão parte da equipe alunos de iniciação científica e de pós-377 
graduação. Sob a coordenação do Prof. Alfredo Goldman vel Lejbman. Aprovado 378 
pelo Conselho do Departamento em 19.09.2019. Deliberação: Aprovado por 379 
unanimidade. 2.3 - TERMOS DE COLABORAÇÃO/RELATÓRIO FINAL – 380 
PROFESSOR SÊNIOR 2.3.1 Carlos Alberto de Bragança Pereira (MAE). Plano 381 
de atividades para o período de 29.10.2019 a 28.10.2021 e Relatório Final 382 
desenvolvido durante o período de 29.10.2017 a 28.10.2019. Aprovado pelo 383 
Conselho do Departamento em 29.08.2019. Deliberação: Aprovado por 384 
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unanimidade. 2.3.2 - Pablo Augusto Ferrari (MAE). Relatório Final desenvolvido 385 
durante o período de 19.08.2017 a 10.08.2019. Aprovado pelo Conselho do 386 
Departamento em 29.08.2019. Deliberação: Aprovado por unanimidade. 2.4 - 387 
RECURSOS CONTRA DECISÃO DA CG - 2.4.1 Matrícula em disciplina – 388 
Alexandre Russiano Mendes (BMAC), requer matrícula na disciplina MAT2453 – 389 
T. 13. Indeferido pela CG em 13.09.2019. Deliberação: Aprovada a decisão da 390 
Comissão de Graduação, por unanimidade. 2.4.2 Matrícula em disciplina – 391 
Alexandre Russiano Mendes (BMAC), requer matrícula na disciplina MAC0216 – 392 
T. 45. Indeferido pela CG em 13.09.2019. Deliberação: Aprovada a decisão da 393 
Comissão de Graduação, por unanimidade. 2.4.3 Matrícula em disciplina – 394 
Christian Renno Chaves (BMAC), requer matrícula na disciplina MAT0265 – T. 395 
43. Indeferido pela CG em 13.09.2019. Deliberação: Negada a decisão da 396 
Comissão de Graduação, por dois votos favoráveis à decisão, vinte e três votos 397 
contrários à decisão e duas abstenções. 2.4.4 Matrícula em disciplina – Christian 398 
Renno Chaves (BMAC), requer matrícula na disciplina MAT0225 – T. 43. 399 
Indeferido pela CG em 13.09.2019. Deliberação: Negada a decisão da Comissão 400 
de Graduação, por dois votos favoráveis à decisão, vinte e três votos contrários à 401 
decisão e duas abstenções. 2.4.5 Matrícula em disciplina – Felippe Coulbert Balbi 402 
(BMA), requer matrícula na disciplina MAE0311 – T. 46. Indeferido pela CG em 403 
13.09.2019. Deliberação: Aprovada a decisão da Comissão de Graduação, por 404 
vinte e seis votos favoráveis à decisão e um voto contrário à decisão. 2.4.6 405 
Matrícula em disciplina – Gabriel Queirolo Luz (BMA), requer matrícula na 406 
disciplina MAC0315 – T. 54. Indeferido pela CG em 13.09.2019. Deliberação: 407 
Aprovada a decisão da Comissão de Graduação, por vinte e seis votos favoráveis 408 
a decisão e um voto contrário a decisão. 2.4.7 Matrícula em disciplina – Leandro 409 
Xavier de Souza (LM), requer matrícula na disciplina MAT3210 – T. 26. Indeferido 410 
pela CG em 13.09.2019. Deliberação: Aprovada a decisão da Comissão de 411 
Graduação, por unanimidade. 2.4.8 Matrícula em disciplina – Rodinei Davi dos 412 
Santos Pachani (BMAC), requer matrícula na disciplina MAC0122 – T. 54. 413 
Indeferido pela CG em 13.09.2019. Deliberação: Aprovada a decisão da 414 
Comissão de Graduação, por vinte e seis votos favoráveis à decisão e um voto 415 
contrário à decisão. 2.4.9 Matrícula em disciplina – Rosanny Rafhaelli Araujo 416 
Cavalcanti (LM), requer matrícula na disciplina MAT2352 – T. 47. Indeferido pela 417 
CG em 13.09.2019. Deliberação: Aprovada a decisão da Comissão de 418 
Graduação, por unanimidade. 2.4.10 Matrícula em disciplina – Verena Christian 419 
Saêta (BE), requer matrícula na disciplina MAC0216 – T. 45. Indeferido pela CG 420 
em 13.09.2019. Deliberação: Aprovada a decisão da Comissão de Graduação, 421 
por unanimidade. 2.4.11 Solicitação de Aproveitamento de Estudos – André 422 
Moreira de Camargo (BMAC), requer Aproveitamento de Estudos em MAT3110. 423 
Indeferido pela CG em 13.09.2019. Deliberação: Aprovada a decisão da 424 
Comissão de Graduação, por unanimidade. 2.5 - CORTE DAS BOLSAS 425 
PICME/OBMEP - Matéria retirada de pauta na reunião de 22.08.2019. 426 
Deliberação: Matéria retirada de pauta na reunião por falta de quórum. 2.6 - 427 
CORTE DOS SALÁRIOS - Matéria retirada de pauta na reunião de 22.08.2019. 428 
Deliberação: Matéria retirada de pauta na reunião por falta de quórum. 2.7 - 429 
TEMA DE DISCUSSÃO - Proposta de "Estatuto de Conformidade de 430 
Condutas da USP" - Proposta de "Estatuto de Conformidade de Condutas da 431 
USP", apresentada na reunião do Co de 27.08.2019, para discussão do tema. 432 
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Deliberação: Matéria retirada de pauta na reunião por falta de quórum. Nada mais 433 
havendo a tratar, às dezessete horas e dois minutos, o senhor presidente declara 434 
encerrada a sessão agradecendo a presença de todos. Eu, Daniela Santana 435 
Carvalho, ______________________, assistente acadêmica do Instituto de 436 
Matemática e Estatística da Universidade de São Paulo lavrei a presente Ata, que 437 
será assinada por mim e pelos membros presentes à reunião em que ela for 438 
discutida e aprovada. São Paulo, 26 de setembro de 2019.  439 


