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ATA DA 616ª SESSÃO (ORDINÁRIA) DA CONGREGAÇÃO - Aos trinta e um 1 
dias do mês de outubro de dois mil e dezenove, às quatorze horas e oito 2 
minutos reuniu-se a Congregação do Instituto de Matemática e Estatística da 3 
Universidade de São Paulo na sala da Congregação, Edifício Professor 4 
Cândido Lima da Silva Dias, Cidade Universitária “Armando de Salles 5 
Oliveira”. O senhor presidente, professor doutor Junior Barrera, diretor do 6 
Instituto declarou abertos os trabalhos com a presença dos seguintes 7 
membros: Luiz Renato Gonçalves Fontes (vice-diretor), Lúcia Renato 8 
Junqueira (chefe do MAT), Denise Aparecida Botter (chefe do MAE), Fábio 9 
Armando Tal (chefe do MAP), Marcelo Finger (chefe do MAC), Mary Lilian 10 
Lourenço (presidente da CG), Sergio Muniz Oliva Filho (presidente da CPG), 11 
Julio Michael Stern (presidente da CPq), Flávio Ulhoa Coelho (presidente da 12 
CCEx), Fabio Kon, Fabio Prates Machado, Frank Michael Forger, Jaime 13 
Angulo Pava, João Eduardo Ferreira, Márcia D´Elia Branco, Nikolai Valtchev 14 
Kolev, Severino Toscano do Rego Melo, Yoshiharu Kohayakawa e Yoshiko 15 
Wakabayashi (representantes dos professores titulares); Alfredo Goldman vel 16 
Lejbman, Eduardo Colli, Henrique Guzzo Junior, Marcos Nascimento 17 
Magalhães e Rodrigo Bissacot Proença (representantes dos professores 18 
associados) e Saulo Rabello Maciel de Barros, Christina Brech, Roberto Hirata 19 
Junior e Pierluigi Benevieri (suplentes dos professores associados); Cláudia 20 
Monteiro Peixoto, Gisela Tunes da Silva, Leônidas de Oliveira Brandão e 21 
Marco Dimas Gubitoso (representantes dos professores doutores) e David 22 
Pires Dias e Mônica Carneiro Sandoval (suplentes dos professores doutores); 23 
Manoel Marcílio Sanches (representante dos professores assistentes); Ivan 24 
Kuvasney Lima (representante dos discentes de graduação); Fernando 25 
Siqueira Vieira de Lima (representante dos discentes de pós-graduação); 26 
Elisângela Pacheco Zemlicka e Stela do Nascimento Madruga (representantes 27 
dos servidores técnicos e administrativos), perfazendo 40 comparecimentos 28 
sobre um total de 53 membros. Presentes também: Daniela Santana Carvalho 29 
(assistente técnica acadêmica) e Gislaine Olivi Lima (assistente técnica 30 
administrativa). 1 – EXPEDIENTE - 1.1. ATA - Discussão da Ata da sessão 31 
615ª (ordinária) realizada em 26.09.2019. Deliberação: Aprovada por 32 
unanimidade. 1.2. COMUNICAÇÕES DO PRESIDENTE – O senhor diretor lê 33 
suas comunicações: “Sejam todos bem-vindos à seiscentésima décima sexta 34 
reunião da Congregação do IME-USP. Gostaria de dar as boas-vindas à nova 35 
chefe e ao novo vice-chefe do MAT, professora Lúcia Renato Junqueira e 36 
professor Antônio Luiz Pereira. Gostaria de relatar que, na semana passada, o 37 
auditório do CCSL (Centro de Competência em Software Livre) passou a se 38 
chamar Auditório Prof. Imre Simon, que foi um entusiasta desse modelo de 39 
desenvolvimento de software, além de ter tido um papel importante para o 40 
desenvolvimento da área de Computação, na USP e no Brasil. Parabenizo os 41 
organizadores da justa homenagem, da qual, além da comunidade do IME, 42 
participaram colegas e familiares do professor Imre. Informo que, em comum 43 
acordo com o Departamento, não incluí a banca do concurso de contratação 44 
de docente do MAC nesta reunião da Congregação. Na última reunião desta 45 
Congregação fomos questionados sobre a transparência e critérios de 46 
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distribuição de documentos, particularmente, sendo comparados ao Instituto 47 
de Física da USP. Não me compete criticar o Instituto coirmão, mas, segundo 48 
o relato que recebi, naquele site há exposição de documentos indevidos e a 49 
falta de, ao menos um, mandatório. Sobre os critérios adotados na presente 50 
gestão, seguimos o padrão adotado pela gestão do Prof. Clodoaldo, que, por 51 
sua vez, seguiu os padrões de distribuição e divulgação da Reitoria. Contudo, 52 
não vemos problema em estender a distribuição das pautas aos suplentes a 53 
partir da próxima reunião. Adicionalmente, sem inspiração em outros institutos 54 
coirmãos, podemos estender significativamente a transparência da gestão 55 
adotando os mesmos padrões de distribuição e divulgação da Congregação e 56 
do CTA para os conselhos dos departamentos e as reuniões das quatro 57 
comissões estatutárias. A partir da próxima semana, colocaremos à 58 
disposição desses colegiados o suporte técnico para tal. Informo que o nosso 59 
colega Marcelo Modesto, chefe do SVAPIN e o Prof. Dr. Dorinho Bastos, 60 
professor da ECA foram convidados para apresentar um item específico da 61 
pauta: Proposta do Projeto de Identidade Visual do IME. Finalmente, gostaria 62 
de salientar que a nossa pauta está longa e repleta de assuntos importantes, 63 
assim, peço a todos que evitem se prolongarem nas suas falas.”. 1.3 64 
COMUNICAÇÕES DOS PRESIDENTES DAS COMISSÕES E DO 65 
REPRESENTANTE JUNTO AO Co – O Prof. Júlio Stern, presidente da CPq, 66 
informa que dois alunos do IME: Vitor Borges da Silva (supervisora: Cristina 67 
Brech) e André Balieiro Pereira da Silva (supervisor: David Pires Dias) foram 68 
indicados para participar do SICUSP – etapa internacional. Informa também 69 
que foi publicado pela Pró-Reitoria de Pesquisa, o Edital de Seleção de 70 
Propostas para Cargos Docentes para Projetos que possuem verbas acima de 71 
2 milhões e duração de 3 anos, sendo possível solicitar vagas para docentes 72 
para estes projetos e que os CEPID/Naps estão fora deste edital. O Prof. 73 
Flávio Ulhoa Coelho, presidente da CCEx, diz que está trabalhando na nova 74 
página da CCEx e informa ainda que não teve CoCEx. O Prof. Sérgio Muniz 75 
Oliva Filho, presidente da CPG, adiantou que haverá mudança na avaliação 76 
da CAPES e na plataforma SUCUPIRA. Diz que estão se preparando para 77 
fazer a melhor avaliação possível e que estão tendo o apoio da BIME para 78 
atualização dos dados. Menciona ainda que trabalhar com os egressos neste 79 
momento é importante. A Profª Mary Lilian Lourenço, presidente da CG, 80 
informa que as olimpíadas de computação têm três vagas. Informa que as 81 
vagas oferecidas são vagas extra às vagas do vestibular e que são trinta 82 
inscrições para três vagas no BCC, ou seja, 10 candidatos por vaga. Informa 83 
ainda que os cursos mais concorridos são os da EP e do IB que tiveram mais 84 
que dez candidatos por vaga. Diz que o acesso ao histórico escolar foi 85 
limitado a presidentes de CGs, coordenadores de cursos, e que quando os 86 
docentes precisarem julgar projetos eles terão acesso, assim como o caso do 87 
professor tutor. Que são 3 acessos para os funcionários da seção de 88 
graduação do IME. E que cada secretária de cada Secretaria de 89 
Departamento terá acesso na época da matrícula. Quando houver parecer a 90 
ser dado o docente pode solicitar ao próprio aluno o histórico, pois cada aluno 91 
tem o seu acesso. O Prof. Severino Toscano Melo menciona que na época da 92 
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seleção dos monitores PEEG, a secretária de cada departamento dá uma 93 
cópia dos históricos dos alunos aos docentes responsáveis, e pergunta como 94 
ficará neste caso; A Profa. Mary Lilian Lourenço informa que esta questão não 95 
lhe tinha ocorrido, mas que irá levá-la ao CoG, e defender que cada docente 96 
responsável pelo PEEG também tenha acesso no momento oportuno. 1.4 97 
MANIFESTAÇÃO DOS MEMBROS –Não houve manifestações. 1.5. 98 
DISCUSSÃO DA PAUTA – inclusão dos itens: 2.3.6 - Relatório da Comissão 99 
Julgadora – Homologação. Concurso de Livre-Docência (MAP) – Candidato 100 
aprovado: Pedro da Silva Peixoto. 2.10 ACORDO DE COOPERAÇÃO 101 
ACADÊMICA - Acordo de Cooperação Acadêmica entre o IME e a 102 
Universidade Sapienza de Roma - Itália; visando à cooperação científica e 103 
educacional que poderá ser implementada das seguintes maneiras: troca de 104 
visitas de estudiosos; participação em programas de pesquisa; organização 105 
de reuniões científicas, seminários e cursos sobre o(s) assunto(s) no contrato 106 
e intercâmbio de informações científicas e trabalhos científicos. Sob a 107 
coordenação dos Profs. Mauro Piccioni e Jefferson Antonio Galves. Aprovado 108 
pelo Conselho do Departamento de Estatística em 24.10.2019. Deliberação: 109 
Aprovadas as inclusões por unanimidade. O Prof. Marcos Magalhães solicita 110 
inversão de pauta dos itens 2.7 e 2.8 para o início da pauta, primeiro e 111 
segundo itens. O senhor diretor menciona que a pauta deveria seguir o curso 112 
normal dos itens, mas coloca em votação a inversão. Deliberação: 16 votos 113 
favoráveis a inversão, 16 votos contrários a inversão e 7 abstenções. O 114 
senhor diretor decide pelo voto de qualidade fazer a inversão. ORDEM DO 115 
DIA – 2.7 - CORTE DAS BOLSAS PICME/OBMEP - Matéria retirada de pauta 116 
nas reuniões de 22.08 e 29.09.2019. Sugestão do Prof. Daciberg Lima 117 
Gonçalves de texto da Moção sobre o corte de bolsas da OBMEP: "A 118 
Congregação do IME se manifesta contrária ao corte de bolsas da OBMEP, 119 
uma vez que tal atitude compromete a formação e descoberta de quadros 120 
científicos do país. Neste sentido, pede a imediata revogação de tal medida e, 121 
também, solicita que o Conselho Universitário se manifeste no mesmo 122 
sentido". Deliberação: Aprovado por unanimidade. 2.8 - CORTE DOS 123 
SALÁRIOS - Matéria retirada de pauta nas reuniões de 22.08 e 26.09.2019. 124 
Sugestão do Prof. Daciberg Lima Gonçalves de texto da Moção sobre o teto 125 
salarial: “No sentido de defender a carreira docente da Universidade de São 126 
Paulo, a Congregação XXX solicita que: 1) o Conselho Universitário redija 127 
uma moção em defesa da equiparação do teto salarial da USP, UNICAMP e 128 
UNESP com o das Universidades Federais, dando-lhe ampla divulgação; 2) o 129 
Conselho Universitário constitua uma comissão de professores notáveis da 130 
USP para auxiliar o Reitor a negociar com o governo do Estado e com a 131 
Assembleia Legislativa uma solução definitiva para essa diferença abissal 132 
entre o teto salarial das universidades paulistas e o das universidades 133 
federais; 3) tendo em vista que a Assembleia Legislativa aprovou 134 
quase unanimemente a Emenda Constitucional 46/2018 equiparando o 135 
nosso teto salarial ao do poder judiciário estadual, Emenda essa que 136 
foi homologada pelo Governador, entrou em vigor em 2018 e agora encontra-137 
se em suspenso, judicializada no STF, solicitamos que o Conselho 138 
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Universitário aprove a IMEDIATA SUSPENSÃO DA INCLUSÃO DA PARCELA 139 
EC 41/2003 NO CÁLCULO DO TETO SALARIAL, até que todas 140 
as pendências judiciais sejam dirimidas e que o valor do nosso teto esteja 141 
juridicamente assentado.”. Deliberação: Aprovado por 31 votos favoráveis e 8 142 
abstenções. 2.1. CALENDÁRIO DE REUNIÕES DA CONGREGAÇÃO PARA 143 
2020: 27.2, 26.3, 23.4, 28.5, 25.6, 27.8, 24.9, 22.10 e 10.12. Deliberação: 144 
Aprovado por unanimidade. 2.2 - ELEIÇÃO – Homologação - Eleição para 145 
representação discente para 2020 – Colegiados do IME - Portaria de alteração 146 
das datas da eleição para representação discente de Graduação e Pós-147 
Graduação junto aos diversos Colegiados do IME, para 2020, a ser realizada 148 
das 9h do dia 26.11.2019 até às 18h do dia 27.11.2019, por meio eletrônico. 149 
Aprovado pelo senhor diretor ad referendum da Congregação em 150 
11.10.2019.  Deliberação: Homologado por unanimidade. 2.3 - CONCURSOS 151 
- 2.3.1 - Relatório da Comissão Julgadora – Homologação. Concurso de Livre-152 
Docência (MAT) – Candidato aprovado: Kostiantyn Iusenko. Deliberação: 153 
Homologado por unanimidade. 2.3.2 – Homologação - Complementação da 154 
indicação de nomes para a Comissão Julgadora do Concurso de Professor 155 
Doutor (MAT) - 47 candidatos: Profs. Drs.: Maria Fernanda Elbert 156 
Guimarães (Titular – UFRJ), Alice Kimie Miwa Libardi (Associada – UNESP), 157 
Walcy Santos (Titular – UFRJ) e Marcelo Moreira Cavalcanti (Titular – 158 
UEM). Aprovado pelo Conselho do Departamento em 09.10.2019. 159 
Aprovado ad referendum da Congregação, pelo senhor diretor, em 160 
14.10.2019. Deliberação: Homologado por unanimidade. 2.3.3 – 161 
Homologação - Reabertura de inscrição do Concurso de Professor Doutor -162 
 (MAC) -  Retificação do edital ATAc-024/2019, foi aprovada a reabertura dos 163 
pedidos de inscrição do referido edital, por problemas de instabilidade no 164 
sistema, pelo prazo de 2 (dois) dias, das 13h do dia 02.10.2019 às 13h do dia 165 
04.10.2019, que deverão ser feitos exclusivamente, por meio 166 
do link https://uspdigital.usp.br/gr/admissao. Aprovado ad referendum da 167 
Congregação, pelo senhor diretor em 1º.10.2019. Deliberação: Homologado 168 
por unanimidade. 2.3.4 – Homologação - Reabertura de inscrição no 169 
Concurso de Professor Doutor - (MAE) -  Retificação do edital ATAc-025/2019, 170 
foi aprovada a reabertura dos pedidos de inscrição do referido edital, por 171 
problemas de instabilidade no sistema, pelo prazo de 2 (dois) dias, das 13h do 172 
dia 02.10.2019 às 13h do dia 04.10.2019, que deverão ser feitos 173 
exclusivamente, por meio do link https://uspdigital.usp.br/gr/admissao. 174 
Aprovado ad referendum da Congregação, pelo senhor diretor em 1º.10.2019. 175 
Deliberação: Homologado por unanimidade. 2.3.5 – Concurso para 176 
provimento de um cargo de professor titular (MAE) - Edital ATAc –030/2018. 177 
a) Aprovação das inscrições – Candidatos: Mateus Oliveira Guimarães 178 
(inscrição como especialista de reconhecido valor; artigo 80 RGUSP - 2/3), 179 
Miguel Natalio Abadi, Filipe Batoni Abdalla (inscrição como especialista de 180 
reconhecido valor; artigo 80 RGUSP - 2/3), Vladimir Belitsky e Anatoli 181 
Iambartsev. Deliberação: Candidato Mateus Oliveira Guimarães (inscrição 182 
como especialista de reconhecido valor; artigo 80 RGUSP - 2/3): Reprovado 183 
por unanimidade de 39 votos; Candidato Filipe Batoni Abdalla (inscrição como 184 
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especialista de reconhecido valor; artigo 80 RGUSP - 2/3): Aprovado por 37 185 
votos favoráveis e 2 abstenções. Os demais candidatos foram aprovados por 186 
unanimidade. b) Proposta de nomes para a comissão julgadora: Membros 187 
titulares: Yoshiharu Kohayakawa (Titular - IME-USP), Maria Eulalia Vares 188 
(Titular - UFRJ), Claudio Landim (Titular - IMPA), Nancy Lopes Garcia (Titular 189 
- UNICAMP), José Ademir Sales de Lima (Titular - IAG-USP). Membros 190 
suplentes: Clodoaldo Grotta Ragazzo (Titular - IME-USP), Fábio Armando Tal 191 
(Titular - IME-USP), Roberto Imbuzeiro Moraes Felinto de Oliveira (Titular - 192 
IMPA), Bernardo Nunes Borges de Lima (Titular - UFMG), Renato Martins 193 
assunção (Titular - UFMG), Paulo Afonso Faria da Veiga (Titular - ICMC-194 
USP), Dani Gamerman (Titular - UFRJ), Francisco Cribari Neto (Titular - 195 
UFPE), Pedro Leite da Silva Dias (Titular - IAG-USP), Nestor Felipe Caticha 196 
Alfonso (Titular - IF-USP). Deliberação: Aprovado por 38 votos favoráveis e 1 197 
abstenção.  c) Presidência da comissão julgadora: Prof. Yoshiharu 198 
Kohayakawa. Deliberação: Aprovado por 38 votos favoráveis ao referido 199 
professor e 1 voto em branco. 2.3.6 - Relatório da Comissão Julgadora – 200 
Homologação. Concurso de Livre-Docência (MAP) – Candidato aprovado: 201 
Pedro da Silva Peixoto. Deliberação: Aprovado por unanimidade. 2.4 - 202 
DISTRIBUIÇÃO DE CARGOS/CLAROS – O senhor diretor lê a sua fala: 203 
“Agora, deliberaremos sobre a distribuição entre os departamentos dos três 204 
novos claros recebidos pelo Instituto. A comissão, formada pelo diretor, vice-205 
diretor e os quatro chefes, se reuniu duas vezes para entender a situação 206 
presente e futura de curto prazo, de cada departamento e, a partir daí propor 207 
critérios para esta Congregação. Antes de mais nada, concluímos que é 208 
necessário fazermos estudos mais aprofundados sobre as perspectivas 209 
futuras, em um momento que não tenhamos a pressão de decisão imediata 210 
sobre o destino de claros recebidos.  Assim, a partir de fevereiro, convocarei 211 
uma comissão formada pelo diretor, vice-diretor, os quatro chefes e os quatro 212 
representantes das comissões estatutárias para discutir a questão. 213 
Entendemos que os três claros disponíveis, recebidos alguns meses após a 214 
primeira remeça de 6 claros, também correspondem a reposição de perdas 215 
desde 2013, quando a Reitoria parou de fazer reposições. Assim, concluímos 216 
que os critérios adotados hoje devam ser similares aos adotados naquela 217 
oportunidade. Recordando, a medida adotada para caracterizar um 218 
departamento e compará-lo com os demais, é a razão: número de docentes 219 
atual / número de docentes em 2013. Os departamentos são ordenados em 220 
uma fila, organizada pela ordem crescente das razões. Durante o processo de 221 
divisão de claros, cada vez que um docente é atribuído a um departamento, a 222 
razão daquele departamento e a fila são atualizadas. A base da atribuição de 223 
um claro é a fila. Adicionalmente, alguns critérios de bom senso, decididos de 224 
comum acordo, foram adicionados a essa referência estrutural. Na primeira 225 
distribuição de claros, em abril deste ano, o MAT ganhou quatro claros, o MAE 226 
1 e o MAC 1.  A dinâmica do processo foi a seguinte: o MAT ganhou os 227 
primeiros 4 claros distribuídos; no quinto claro o MAE ficou na frente da fila e 228 
levou o claro; no sexto claro o MAT ficou 0.02 centésimos na frente do MAC e 229 
do MAE, mas consideramos que a pequena diferença caracterizava um 230 
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empate técnico entre os três departamentos, assim, privilegiando a maior 231 
amplitude de distribuição, o cargo foi atribuído ao MAC. Nessa distribuição, o 232 
MAP declarou que, naquele momento, não necessitava de novos claros. Na 233 
presente distribuição de claros, propomos considerar também perdas 234 
irreversíveis que ocorrerão a curtíssimo prazo. As perdas apresentadas foram: 235 
MAE (profa. Ligia - demissionária); MAP (profa.  Luna – demissionária) e 236 
profa. Joice (aposentada); MAC (prof. Walter – demissionário).  Ao contrário 237 
da primeira distribuição de claros, desta vez, o MAP se declara muito 238 
interessado na reposição de perdas, dado que é pequeno e tem duas perdas. 239 
A partir desta hipótese, os números são apresentados na tabela que vocês 240 
receberam. Observem que as diferenças entre os quatro departamentos estão 241 
na ordem de centésimos e que o MAP não recebeu nenhum claro na última 242 
distribuição. Nesse contexto, a proposta da comissão é que o MAP e o MAT 243 
ganhem um claro cada e o terceiro claro seja decidido entre o MAC e o MAE.”. 244 
O Prof. Marcelo Finger menciona que o Prof. Arnaldo Mandel também deve 245 
ser contado como professor que se aposentará em 2020. O Prof. Fabio Tal 246 
informa que neste caso, também deveremos contar a aposentadoria para 247 
2020 do Prof. Henrique Von Dreifus que também irá se aposentar no próximo 248 
ano. A Profa. Mary Lilian Lourenço sugere que nos detenhamos na data de 249 
hoje e não em previsões futuras porque neste caso o departamento dela 250 
também tem vários docentes que poderão se aposentar em 2020. O Prof. 251 
Fabio Tal informa que em abril de 2019 quando tivemos que fazer a 252 
distribuição dos 6 claros que foram recebidos da Reitoria, ele foi o primeiro a 253 
manifestar que o MAP poderia ficar de fora naquela ocasião, pois o 254 
departamento estava com uma situação mais equilibrada se comparada aos 255 
outros. Contudo, neste momento ele não poderá abrir mão novamente da 256 
disputa, pois a Profa. Luciana Luna Lomonaco irá pedir exoneração do cargo, 257 
pois irá para uma nova oportunidade no IMPA e a Profa. Joyce da Silva 258 
Bevilacqua irá se aposentar até o final deste ano. E neste caso, como o 259 
departamento é pequeno, a perda de duas pessoas impactará enormemente. 260 
O Prof. Julio Stern sugere que seja votado uma vaga para o MAT e outra para 261 
o MAP e a terceira decidiremos entre os outros dois departamentos. O Prof. 262 
Marcos Magalhães menciona que pelos números que estão na mesa 263 
deveríamos dar as vagas para o MAE, MAT e MAP. O Prof. Luiz Renato 264 
Fontes informa que a Comissão acordou que duas vagas deveriam ir 265 
diretamente para o MAT e MAP. O Prof. Flávio Ulhoa concorda com a Profa. 266 
Mary Lilian quando ela mencionou que precisamos olhar o momento atual. O 267 
Prof. Rodrigo Bissacot informa que ninguém discorda frontalmente do que 268 
está na última linha da proposta e por isso, ele entende que já podemos votar.  269 
O Prof. Julio Stern comenta que não há números objetivos neste caso, pois os 270 
critérios são diferentes, uma vez que os departamentos são muitos diferentes 271 
e não podem ser balizados pela mesma regra da forma de contar a suas 272 
cargas didáticas. E que devemos continuar tendo autonomia para decidir de 273 
forma heterogênea este assunto em específico, senão o processo poderá ser 274 
altamente destrutivo. O Prof. Marcos Magalhães menciona que se tirarmos da 275 
conta os Profs. Walter e Joyce, a ordem não mudará. A Profa. Lucia Junqueira 276 
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informa que os números estão muito próximos e foi por este motivo que na 277 
reunião não fechou uma proposta para os três cargos. O Prof. Marcelo Finger 278 
informa que os números mudaram da reunião dos chefes para a reunião de 279 
hoje. A Profa. Denise Botter menciona que há uma diferença entre a proposta 280 
que está na mesa e a apresentada na reunião dos chefes, pois na proposta 281 
apresentada hoje não estão contando as aposentadorias dos Profs. Arnaldo e 282 
Dreifus. O senhor diretor informa que os números apresentados consideraram 283 
os docentes que já estão efetivamente afastados. A Profa. Yoshiko 284 
Wakabayashi comenta que não devemos ficar discutindo diferenças mínimas, 285 
e que, neste momento, fica nítido que o claro deva ir para o MAE, mas que 286 
devemos nos comprometer que na próxima distribuição de claros o MAC seja 287 
contemplado. O senhor diretor apoia o comentário da Profa. Yoshiko 288 
Wakabayashi. A Profa. Denise Botter informa que 17 docentes de seu 289 
departamento podem se aposentar a qualquer momento. O Prof. Nikolai Kolev 290 
diz que devemos pensar no futuro. O Prof. Pierluigi Benevieri diz que é difícil 291 
nos comprometermos, pois, os números mudam a todo momento. O Prof. 292 
Flavio Ulhoa propõe de votarmos os dois cargos para o MAT e MAP, 293 
conforme a Comissão propôs e depois decidiremos o terceiro cargo. O Prof. 294 
Marcos Magalhães propõe votarmos a proposta MAE e MAT primeiro. Foi 295 
colocado em votação a proposta de encaminhamento do Prof. Flávio Ulhoa 296 
contra a proposta do Prof. Marcos Magalhães. Deliberação: 26 votos 297 
favoráveis para a proposta do Prof. Flávio Ulhoa, 12 votos favoráveis para a 298 
proposta do Prof. Marcos Magalhães e 1 abstenção. Será colocada em 299 
votação a proposta da Comissão de 1 vaga para o MAT e 1 vaga para o MAP. 300 
Deliberação: 31 votos favoráveis, 3 votos contrários e 5 abstenções. Será 301 
colocada em votação a terceira vaga entre o MAE e o MAC. Deliberação: 20 302 
votos para que a vaga vá para o MAE, 8 votos para a que a vaga vá para o 303 
MAC e 9 abstenções. 2.5 - TRANSFERÊNCIA DE PROFESSOR ENTRE 304 
DEPARTAMENTOS – O senhor diretor informa que ele tem dois despachos: 305 
um do MAE, mencionando que se houvesse um cargo vindo do MAP, o 306 
departamento liberaria a referida docente em troca do cargo; e outro 307 
despacho do MAP mencionando que se ganhasse o cargo ele trocaria com o 308 
MAE pela referida docente. Neste sentido, o senhor diretor encaminha a 309 
proposta de troca: o cargo recebido pelo MAP seria cedido para o MAE, 310 
enquanto a Profa. Cláudia Peixoto e o seu respectivo cargo passariam para o 311 
MAP. O Prof. Marcos Magalhães comenta que há um recurso interposto pela 312 
interessada contra a decisão do departamento, e por isso, não podemos 313 
decidir enquanto houver o recurso. A Profa. Cláudia Peixoto menciona que 314 
retira oficialmente o recurso. O Prof. Julio Stern diz que entendeu, pela fala do 315 
Prof. Marcos Magalhães, que o recurso da referida professora estaria a 316 
prejudicando, o que não tem sentido jurídico, pois ninguém pode instituir 317 
provas contra si próprio. O senhor diretor coloca em votação. Deliberação: 36 318 
votos favoráveis e 1 abstenção, em favor da transferência da Profa. Cláudia 319 
Peixoto do departamento do MAE para o MAP. 2.6 - IDENTIDADE VISUAL 320 
DO IME - Proposta de Identidade Visual do IME que será apresentada pelo 321 
Prof. Heliodoro Teixeira Bastos Filho - ECA/USP (Prof. Dorinho). O Prof. 322 
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Dorinho faz a apresentação da sua proposta de identidade visual para o IME e 323 
também do selo a ser utilizado nas comemorações dos 50 anos do Instituto. 324 
Há algumas perguntas ao Prof. Dorinho dos conselheiros e durante as 325 
discussões o quórum termina. Mesmo assim o professor responde aos 326 
questionamentos e a matéria é retirada de pauta. 2.9 - TEMA DE 327 
DISCUSSÃO - Proposta de "Estatuto de Conformidade de Condutas da 328 
USP" - Proposta de "Estatuto de Conformidade de Condutas da USP", 329 
apresentada na reunião do Co de 27.08.2019, para discussão do tema. 330 
Deliberação: Matéria retirada de pauta na reunião por falta de quórum. 2.10 - 331 
ACORDO DE COOPERAÇÃO ACADÊMICA - Acordo de Cooperação 332 
Acadêmico entre o IME e a Universidade Sapienza de Roma - Itália; visando à 333 
cooperação científica e educacional que poderá ser implementada das 334 
seguintes maneiras: troca de visitas de estudiosos; participação em 335 
programas de pesquisa; organização de reuniões científicas, seminários e 336 
cursos sobre o(s) assunto(s) no contrato e intercâmbio de informações 337 
científicas e trabalhos científicos. Sob a coordenação dos Profs. Mauro 338 
Piccioni e Jefferson Antonio Galves. Aprovado pelo Conselho do 339 
Departamento de Estatística em 24.10.2019. Deliberação: Matéria retirada de 340 
pauta na reunião por falta de quórum. Nada mais havendo a tratar, às 341 
dezessete horas e dois minutos, o senhor presidente declara encerrada a 342 
sessão agradecendo a presença de todos. Eu, Daniela Santana Carvalho, 343 
______________________, assistente acadêmica do Instituto de Matemática 344 
e Estatística da Universidade de São Paulo lavrei a presente Ata, que será 345 
assinada por mim e pelos membros presentes à reunião em que ela for 346 
discutida e aprovada. São Paulo, 31 de outubro de 2019.  347 


