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ATA DA 619ª SESSÃO (ORDINÁRIA) DA CONGREGAÇÃO - Aos trinta dias do 1 
mês de abril de dois mil e vinte, às quatorze horas e doze minutos, reuniu-se a 2 
Congregação do Instituto de Matemática e Estatística da Universidade de São 3 
Paulo através de videoconferência. O senhor presidente, professor doutor Junior 4 
Barrera, diretor do Instituto, declarou abertos os trabalhos com a presença dos 5 
seguintes membros: Luiz Renato Gonçalves Fontes (vice-diretor), Lúcia Renato 6 
Junqueira (chefe do MAT), Denise Aparecida Botter (chefe do MAE), Fábio 7 
Armando Tal (chefe do MAP), Marcelo Finger (chefe do MAC), Manuel Valentim 8 
de Pera Garcia (vice-presidente da CG), Sergio Muniz Oliva Filho (presidente da 9 
CPG), Alfredo Goldman vel Lejbman (presidente da CPq), Eduardo Colli 10 
(presidente da CCEx), Daciberg Lima Gonçalves, Fabio Kon, Jefferson Antonio 11 
Galves, João Eduardo Ferreira, Julio Michael Stern, Nikolai Valtchev Kolev, Paolo 12 
Piccione, Severino Toscano do Rego Melo, Yoshiharu Kohayakawa e Yoshiko 13 
Wakabayashi (representantes dos professores titulares); Adilson Simonis, Cristina 14 
Gomes Fernandes, Henrique Guzzo Junior, Alan Mitchell Durham e Rodrigo 15 
Bissacot Proença (representantes dos professores associados) e Pierluigi 16 
Benevieri (suplente dos professores associados); Cláudia Monteiro Peixoto, 17 
Gisela Tunes da Silva, Marco Dimas Gubitoso e Pedro Luiz Fagundes 18 
(representantes dos professores doutores) e David Pires Dias e Paulo André 19 
Vechiatto de Miranda (suplentes dos professores doutores); Ivan Kuvasney Lima 20 
(representante dos discentes de graduação); Fernando Siqueira Vieira de Lima e 21 
Kévin Allan Sales Rodrigues (representantes dos discentes de pós-graduação); 22 
Edison Souza Junior (representante dos servidores técnicos e administrativos), 23 
perfazendo 36 comparecimentos sobre um total de 50 membros. Presentes 24 
também: Daniela Santana Carvalho (assistente acadêmica), Gislaine Olivi Lima 25 
(assistente administrativa) e Flávio Teixeira da Silva (assistente financeiro). 1 – 26 
EXPEDIENTE - O senhor diretor lê: “Vamos dar início a seiscentésima décima 27 
nona reunião da Congregação do IME-USP. Esta é a primeira Congregação da 28 
nossa história que se realiza de forma não presencial. Gostaria de agradecer a 29 
presença de todos os alunos, funcionários e professores presentes. Inicialmente, 30 
pediria para que cada um que está na sala fizesse o seu cumprimento em 10 31 
segundos. Durante a reunião, Daniela e Marcelo estarão anotando quem entra e 32 
quem sai da sala.” 1.1. ATA – Discussão da Ata da sessão 618ª (ordinária) 33 
realizada em 27.02.2020. Deliberação: O discente Kévin Allan Sales Rodrigues 34 
solicita que seja arrumado o nome da discente Ana Luiza Tenório, após o acerto 35 
a ata foi aprovada por unanimidade. 1.2 - COMUNICAÇÕES DO PRESIDENTE – 36 
O senhor diretor lê suas comunicações: “Em primeiro lugar, gostaria de celebrar a 37 
alegria de estarmos todos juntos novamente. Em particular, gostaria de saudar os 38 
novos membros da Congregação: os membros da CPG (Prof. Sérgio Oliva e Prof. 39 
Roberto Hirata); os novos membros da CPq (Prof. Alfredo Goldman e Prof. Pedro 40 
Peixoto); os novos membros da CG (Prof. Carlos Eduardo Ferreira e Prof. Manuel 41 
Valentin Garcia); os novos membros da CCEx (Prof. Eduardo Colli e Profa. 42 
Airlane Alencar); o novo representante dos professores titulares (Prof. Júlio 43 
Stern), e o novo representante dos funcionários (Sr. Edison Souza Junior). Na 44 
nossa última reunião, apresentei a estrutura do evento comemorativo dos 50 45 
anos do IME, informei que iríamos trocar o piso de todo o bloco A e que tínhamos 46 
outras obras devidamente contratadas com a SEF. Momentos antes do nosso 47 
evento dos 50 anos, percebemos a presença muito próxima do novo coronavírus 48 
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e decidimos adiá-lo. A partir desse momento, em muito pouco tempo, criamos o 49 
IME-VIRTUAL e passamos a nos adaptar à nova realidade. Enquanto isso, a 50 
epidemia do novo coronavírus crescia no Brasil. Infelizmente, a epidemia na 51 
cidade de São Paulo, assim como, em muitas outras regiões do país foi se 52 
apresentando como muito grave. O isolamento social que conseguimos fazer, 53 
diminuiu a velocidade da contaminação, mas, efetivamente, controlou a epidemia 54 
apenas em poucas microrregiões, tais como Ribeirão Preto, São Carlos, 55 
Pirassununga, etc. Dentre as cidades que, atualmente, estão em boas condições, 56 
Ribeirão Preto é a mais interessante porque soma mais de 100 infectados, mas, 57 
atualmente, tem um conjunto pequeno de pessoas que pode contaminar outros. 58 
Infelizmente, a cidade de São Paulo, por inúmeras razões, é a mais afetada do 59 
país em número de casos de contaminação e mortes. Neste cenário, a volta 60 
segura das aulas presenciais no campus do Butantã é incerta e, com alta 61 
probabilidade de demorar a acontecer. Este cenário afeta, não só a saúde, mas 62 
também a atividade econômica do Estado, o que implica na redução do ICMS, 63 
que é a principal fonte de recursos das universidades paulistas. Então, para 64 
minimizar o impacto em salários, as obras e, eventualmente, outras atividades 65 
devem ser sensivelmente reduzidas. Assim, aproveitamos o período de recessão 66 
para fazer manutenções de baixo custo, no Instituto, tais como término da obra 67 
de paisagismo, reparo do piso do bloco A, pintura de prédios e outras. 68 
Simultaneamente, passamos a priorizar avanços técnicos para o suporte de aulas 69 
online, então, passamos a identificar e encontrar soluções para múltiplos 70 
problemas: viabilização de computadores e internet para alunos necessitados; 71 
descobrir as principais dificuldades dos docentes; propor soluções para os 72 
problemas identificados, por exemplo, suprir deficiências do ambiente de trabalho 73 
doméstico dos professores; identificar opções qualificadas e de baixo custo para 74 
a criação e apresentação de aulas online; oferecer serviço de transmissão e 75 
gravação de aulas convencionais; criar um serviço de apoio para docentes que 76 
têm dificuldade com as tecnologias digitais de comunicação, etc. Um exemplo de 77 
projeto em andamento é o desenvolvimento de uma interface na qual a lousa e o 78 
giz do professor, se transformam em uma página de papel em branco e um 79 
conjunto de canetinhas coloridas, transmitidas por uma câmera adicional com 80 
ângulo de visão perpendicular à mesa. Assim, o professor passa a controlar duas 81 
câmeras, uma para a sua imagem e outra para o papel, que tem a mesma função 82 
do quadro negro. Uma característica desta solução é que não requer 83 
familiaridade com nenhum software. Já implementamos um protótipo desta 84 
solução e o Prof. Adilson Simonis está testando o protótipo em suas aulas. 85 
Resolvendo detalhes operacionais e escrevendo um roteiro de uso, pretendemos 86 
oferecer esta solução para todos os professores que desejarem. Também 87 
estaremos realizando experimentos com soluções mais sofisticadas e não muito 88 
caras, para dar opções com mais recursos para a apresentação e preparação de 89 
aulas, por exemplo, usando mesas digitalizadoras acopladas ao computador. 90 
Neste esforço tenho que agradecer muito o apoio de alguns professores e 91 
funcionários: os professores Carlos Hitoshi, Leônidas Brandão e Daniel Batista, o 92 
Sr. Marcelo Modesto e a equipe do Audiovisual. Em particular, o Sr. Marcelo 93 
Modesto construiu o instrumento apresentado há pouco. Ainda, os alunos do 94 
CAMAT, os professores Fabio Kon e Carlinhos Ferreira que colaboram com o 95 
processo de doação de computadores. Devo destacar também, que, do meu 96 
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ponto de vista, o IME-VIRTUAL funcionou de uma forma impecável, 97 
especialmente, tendo em vista ter sido criado em tão pouco tempo. Não sei da 98 
experiência pessoal de cada um de vocês, mas sempre que tentei falar com 99 
qualquer assistente ou funcionário, tive a resposta imediata praticamente como 100 
se estivéssemos atuando presencialmente. Devo exaltar o senso profissional, a 101 
consciência social, a dedicação e o carinho de todos. Felizmente, não tivemos 102 
nenhuma baixa e, no que depender desta Diretoria, a prioridade número 1 será 103 
sempre preservar a saúde de alunos, funcionários e professores. Uma das 104 
nossas funcionárias passava férias com familiares que moram em Maryland, 105 
quando foi surpreendida pelo cancelamento dos vôos dos Estados Unidos para o 106 
Brasil. Ainda ontem, conversei com a colega, que está muito apreensiva com a 107 
família no Brasil, mas está física e emocionalmente bem. Não tenho mais 108 
nenhuma notícia de problemas importantes com professores, funcionários e 109 
alunos. Sempre tento olhar para o lado positivo da realidade que se apresenta. 110 
Hoje, temos muitos desafios inesperados, que podem nos unir, expor nossas 111 
qualidades e diminuir nossas limitações técnicas e pessoais. A coragem da USP 112 
de ter transformado seu modus operandi muito rapidamente, nos trouxe muitas 113 
dificuldades, mas também angariou muitos dividendos para a Universidade e 114 
para a sociedade. Neste período, a USP ganhou uma notoriedade junto à 115 
sociedade paulista, que jamais havia tido. Uma notoriedade justa, porque passou 116 
a trabalhar ativamente em novos problemas que vem surgindo no contexto da 117 
epidemia, particularmente na área de saúde. Nós do IME, em conjunto com a 118 
FEA e a Saúde Pública da USP, criamos um grupo de estudos que busca 119 
encontrar soluções ótimas para problemas com restrições de Saúde Pública e 120 
Economia. Neste contexto, se destaca a atuação dos colegas do MAP, liderados 121 
pelos professores Sérgio Oliva e Pedro Peixoto, que estudam aspectos da 122 
propagação da COVID-19, analisando dados de movimentação de celulares. 123 
Ainda, neste período, a USP também ganhou notoriedade internacional por ter 124 
sido ranqueada como a décima segunda universidade do mundo mais próxima da 125 
sociedade. Finalmente, gostaria de agradecer e parabenizar todos os professores 126 
que estiveram ativos neste período. Em muitos casos, colocando o coração na 127 
frente do domínio da tecnologia e avançando. Alguns dos vídeos que os 128 
senhores gravaram são absolutamente comoventes, pelo empenho e pelo 129 
exemplo de amor a arte que abraçaram. Igualmente, gostaria de dizer que 130 
compreendo os que não conseguiram se envolver nesse período, pelas 131 
implicações pessoais e transcendentais que este momento da nossa história 132 
pode ter para cada um de nós. Encerro, ressaltando que continuamos contando 133 
com o melhor de cada um de nós, para superarmos as adversidades que se 134 
apresentem, e perseguirmos a qualidade que sempre caracterizou o IME-USP.” 135 
1.3 - COMUNICAÇÕES DOS PRESIDENTES DAS COMISSÕES E DO 136 
REPRESENTANTE JUNTO AO Co - O Prof. Eduardo Colli, presidente da CCEx, 137 
agradece os votos que ele e a Profa. Airlane Pereira Alencar receberam. 138 
Menciona que a CCEx está conseguindo fazer o que precisa ser feito de forma 139 
remota, já realizaram duas reuniões, e foram aprovados dois projetos do 5° edital 140 
Santander que foram enviados à PRCEU. Informa que a Feira USP e as 141 
Profissões que estava prevista para agosto foi adiada para setembro e será 142 
online; as visitas monitoradas, nas quais os alunos do ensino médio vêem às 143 
unidades, foram canceladas, a Feira de Profissões do interior foi cancelada e o 1° 144 
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Congresso de Cultura e Extensão que seria realizado no final do 1° semestre de 145 
2020 foi adiado para 2021, também menciona que os prazos de inscrição serão 146 
revistos e engloba todos os bolsistas PUB (Programa Unificado de Bolsas). 147 
Comenta que ainda não sabem como será realizada a Feira USP e as Profissões 148 
online, e pede sugestões aos membros, sobre como fazer uma deste tipo online. 149 
Comenta ainda, que antigamente a CG fazia uma participação na Feira, mas que 150 
isso foi se perdendo ao longo dos anos, mas menciona que gostaria que tanto a 151 
CG como as CoCs, participassem do referido evento, e também pudessem gerar 152 
material e conteúdo para ser colocado online. Comunica que temos dois cursos 153 
de extensão vigentes que podem ter alguns problemas, pois um dos cursos está 154 
inserido nas aulas de graduação da USP e o outro depende das aulas das 155 
escolas públicas. Informa também, que a Pró-Reitoria de Cultura disponibilizou o 156 
site “USP Cultura em Casa” para ser acessado de casa, por quem tenha um 157 
tempo disponível. Finaliza a sua fala comentando que antes do isolamento social, 158 
a exposição da Matemateca, que estava montada no Prédio da Maria Antonia foi 159 
inaugurada e conseguiram comemorar o “Dia Internacional da Matemática”. As 160 
peças ainda estão no local, e espera que quando tudo isso acabar, a exposição 161 
possa continuar. O Prof. Alfredo Goldman vel Lejbman, presidente da CPq, 162 
agradece a votação em que ele e o Prof. Pedro Peixoto foram eleitos, para a 163 
CPq. Comunica que o Edital de seleção para distribuição de cargos e claros 2019 164 
foi adiado, esse edital referia-se aos grandes projetos de pesquisas; a 165 
Prorrogação de Projetos de Iniciação Científica, Iniciação Tecnológica, Pós-doc e 166 
Pesquisador Colaborador podem ser feitos de maneira quase automática no 167 
Atena e se for preciso, por favor, solicitem a ajuda da Sra. Elisângela para isso; o 168 
Prêmio da Fundação BBVA tem regras restritas e até o momento havia um 169 
interessado no IME, e para quem estiver interessado, solicita que envie até 170 
meados de maio para que possam fazer a parte burocrática dentro da CPq, e 171 
também menciona sobre as regras restritas do Ministério da Tecnologia. Informa 172 
que hoje, apareceu uma manifestação do CRUESP sobre este assunto. Solicita 173 
que, quem tiver vídeos ou textos para participar da Marcha para a Ciência, envie 174 
até o dia 04.05.2020, para que possam encaminhar até 05.05.2020, que é o 175 
prazo. O Prof. Manuel Valentim de Pera Garcia, vice-presidente da CG, agradece 176 
a votação que ele e o Prof. Carlos Eduardo Ferreira tiveram para a CG e comenta 177 
que ainda não houve nenhuma reunião do CoG, mas apenas uma reunião por 178 
videoconferência do pró-reitor de graduação com os presidentes de CGs. 179 
Menciona também, que na data de ontem, foi publicada uma Resolução da PRG 180 
referente à normatização das atividades que estão ocorrendo online, e que até o 181 
momento, não temos um cronograma de quando o semestre acaba e também 182 
não há nada ainda sobre reposição. A PRG está levando em consideração que 183 
este é um semestre excepcional e fez algumas flexibilizações de prazos. O Prof. 184 
Sergio Muniz Oliva Filho, representante da Congregação no Co e presidente da 185 
CPG, também agradece os votos que ele e o Prof. Roberto Hirata Junior tiveram 186 
para a CPG e diz que há uma enxurrada de coisas acontecendo de forma online: 187 
cursos, exames e bancas, que estão sendo colocadas no site da pós-graduação, 188 
e que estão lidando caso a caso com os problemas que estão ocorrendo, e que é 189 
possível o adiamento de alguns prazos. Também mencionou que a CAPES 190 
prorrogou por três meses a extensão das bolsas Proap. No caso do Proex, já 191 
havia esta prerrogativa. Comunica ainda que não teve reunião da CoPGr. Sobre 192 
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o Co, informa também que ainda não ocorreu nenhuma reunião neste período de 193 
isolamento. 1.4 - MANIFESTAÇÃO DOS MEMBROS – O Prof. Fabio Kon informa 194 
que o IME já fez uma doação de 41 computadores que foram doados com a 195 
ajuda do CAMat, que fez um trabalho maravilhoso, conseguindo 45 196 
computadores. O senhor diretor agradece e parabeniza o Prof. Fabio Kon, o Prof. 197 
Carlos Eduardo Ferreira e o CAMat. O Prof. Adilson Simonis relata que a solução 198 
artesanal proposta pelo senhor diretor, apesar de ser uma solução caseira, 199 
ajudou muito nas suas aulas, e informa também que as mesmas estão sendo 200 
gravadas. Contudo, menciona que ele tem 170 alunos e estão assistindo 201 
somente de 60 a 70 alunos. O Prof. Fabio Kon relata que muitos alunos preferem 202 
que as aulas fiquem gravadas para que eles possam assistir em outro dia. O 203 
senhor diretor pergunta se há controle de visualização e quantos alunos viram a 204 
aula que está gravada. O Prof. Adilson Simonis diz que há controle de quantos 205 
alunos estão assistindo a aula, mas talvez os alunos estejam esperando outra 206 
solução. O Prof. Fabio Kon informa que para se ter o controle de quantos 207 
assistiram às aulas já gravadas, as mesmas devem ser colocadas no Youtube, 208 
que possui um controle de visualização. O senhor diretor pergunta se há como 209 
ver o número de vezes que a disciplina é acessada. O Prof. João Eduardo 210 
Ferreira responde que sim, mas não sabemos o número de vezes que o aluno 211 
acessou essa disciplina no e-aulas. O Prof. Marco Gubitoso comenta que tem 212 
uma parte da turma que está acessando o e-aulas, mas ele entende que seja a 213 
minoria. Diz não saber se todos estão acessando. O Prof. Antonio Galves informa 214 
que está tendo uma ótima experiência com as aulas online, e que do seu ponto 215 
de vista foi extremamente importante esse contato com os alunos, mesmo que 216 
online, pois os alunos estão assistindo e interagindo com ele. Disse entender que 217 
as aulas dadas online fazem com que os alunos não percam contato com a 218 
Universidade e com os professores. Disse ainda ter sentido os alunos muito mais 219 
motivados, mesmo com toda essa pandemia, que tem proposto trabalhos e que 220 
explicou como será realizada a avaliação. Menciona que teve respostas dos 221 
trabalhos e fez a correção dos mesmos, que faz monitoria pelo Google Meet, e 222 
também está tirando dúvidas. Enfatiza que os alunos estão muito motivados. 223 
Comunica ainda que com essa epidemia o CEPID Neuromat iniciou duas séries 224 
de seminários internacionais online. E também está realizando outros seminários 225 
no mesmo formato. Diz ainda que é comovente ouvir que o Instituto conseguiu 226 
providenciar 45 computadores para os alunos que não possuíam. O senhor 227 
diretor comenta que a ideia de fazer essa solução caseira surgiu quando, 228 
conversando com o Prof. Adilson Simonis por chamada de vídeo, ele levantou o 229 
papel e mostrou como estava fazendo para dar as aulas. O Prof. Henrique Guzzo 230 
relata que também tem usado o e-disciplinas para dar as aulas, e que utiliza o 231 
ipad como lousa. Quando termina a aula ele diz salvá-la e disponibilizá-la. 232 
Percebeu que esses seminários que estão dando atingem muitas pessoas, muito 233 
mais do que apenas o nosso grupo da USP. O Prof. Marcelo Finger informa que 234 
já realizou dois conselhos do Departamento de forma remota. Que no primeiro foi 235 
um pouco mais difícil, mas no segundo, todos já estavam acostumados. Sobre as 236 
aulas, menciona que foi o primeiro a começar a dar aulas online, porque os 237 
alunos estavam pedindo. Mas percebeu que foi caindo o número de alunos, em 238 
virtude dos EPs, e também que os alunos não estão tirando as dúvidas. Mas 239 
pensou em repensar a avaliação e como serão as aulas, pois sente falta de não 240 
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ver os alunos. O Prof. Adilson Simonis diz que também sente falta dos alunos e 241 
comenta que está ministrando aulas na FEA e que utiliza os critérios/regras da 242 
CG do IME, mas a FEA quer que ele utilize as regras da CG FEA para o término 243 
das aulas, eles querem que o semestre se encerre no início de junho. O Prof. 244 
Marcelo Finger diz que está feliz que eles estão tentando, pois tem alguns 245 
amigos de outros estados que não estão podendo dar aulas, e menciona também 246 
que o Governo Federal está cortando muitas bolsas e verbas, como do CNPq e 247 
CAPES. O discente Ivan Lima agradece muito o Prof. Carlinhos e o Prof. Fabio 248 
Kon por ter conseguido os notebooks, mas está preocupado porque muitos 249 
alunos ainda não receberam os modems da Reitoria, e sem este acesso fica 250 
difícil assistirem as aulas. O Prof. João Eduardo Ferreira informa que nesta 251 
segunda-feira (27.4.2020) a Vivo entregou os 600 modems que foram 252 
comprados, e na próxima semana chegará mais 1200 modems. Reitera que a 253 
demora foi devido à logística da Vivo. O Prof. Pedro Fagundes menciona que 254 
está preocupado com a questão dos prazos para encerramento das aulas, pois 255 
diz que o IME oferece muitas disciplinas para as outras unidades, e se tivermos 256 
que encerrar as aulas seguindo a regra dessas unidades, a situação ficará mais 257 
difícil, e diz que temos autonomia sobre isso. O senhor diretor responde que 258 
entende que é perfeitamente normal que o semestre seja estendido, em virtude, 259 
de todos se adequarem para ministrar aulas online, e que devemos dar todo o 260 
conteúdo necessário de cada disciplina para o semestre, e que se por acaso 261 
precisar que ele fale com algum diretor de unidade, pode contar com ele. O Prof. 262 
Manuel Valentin diz que a PRG garantiu que haverá um período de reposição, 263 
caso a disciplina não tenha sido dada. O Prof. David Dias comenta que foi 264 
aprovado pelo Conselho do Departamento de Matemática, uma moção para que 265 
haja apoio dos órgãos centrais da USP para o auxílio alimentação aos estudantes 266 
carentes, pois os alunos não estão realizando as refeições na Universidade. O 267 
Prof. Rodrigo Bissacot menciona que às vezes o aluno tem problemas financeiros 268 
em casa, e esta questão da alimentação é muito importante, apesar de ser um 269 
valor irrisório, muitas vezes faz falta para o aluno. 1.5 - DISCUSSÃO DA PAUTA 270 
– não houve inclusão. ORDEM DO DIA – 2.1 - ELEIÇÕES - 2.1.1 – Homologação 271 
- Eleição Complementar: Alteração da Portaria IME nº 1817, de 27 de fevereiro 272 
de 2020, pela Portaria IME n° 1826, de 31.3.2020, que prorrogou as inscrições da 273 
eleição complementar para composição da Congregação e dos Conselhos dos 274 
Departamentos do IME-USP, até o dia 07.04.2020. A eleição foi realizada das 9h 275 
do dia 14.04 às 17h do dia 15.04.2020, por sistema eletrônico de votação. 276 
Aprovado ad referendum da Congregação, pelo senhor diretor, em 277 
31.03.2020. Deliberação: Homologado por unanimidade. 2.1.2 – Conselho 278 
Universitário - Eleição para representante e suplente da Congregação junto ao 279 
Conselho Universitário, em função do término do mandato dos Profs. Sérgio 280 
Muniz Oliva Filho e Marcelo Finger. A eleição deste item será realizada por meio 281 
eletrônico, das 9h do dia 05.05 às 17h do dia 06.05.2020, pelo sistema USP de 282 
votação. As chapas interessadas deverão apresentar sua candidatura, por e-mail, 283 
para a Assistência Acadêmica, até às 12h do dia 30.04.2020, ou também, 284 
poderão fazê-la neste item, na reunião da Congregação. Deliberação: Aprovado 285 
por unanimidade, a realização da eleição na data e horário mencionados, pelo 286 
sistema eletrônico. 2.2 - CONCURSO - Relatório da Comissão Julgadora - 287 
Homologação. Concurso de Professor Doutor (MAC) - Candidato aprovado e 288 
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indicado: Guilherme Oliveira Mota. Deliberação: Homologado por unanimidade. 289 
2.3 - RELATÓRIO CIENTÍFICO FAPESP - Relatório Científico do Projeto de 290 
Apoio à Infraestrutura Institucional 2018/2019 - Relatório final. Deliberação: 291 
Aprovado por unanimidade. 2.4 - PROJETO PEDAGÓGICO - 2.4.1 – 292 
Homologação - Alteração do Projeto Pedagógico do Curso de Bacharelado em 293 
Estatística, referente ao Estágio não obrigatório e Atividades Acadêmicas 294 
Complementares (AAC). Aprovado ad referendum da CG, pela senhora 295 
presidente, em 19.03.2020. Homologado pela CG em 19.03.2020. Aprovado ad 296 
referendum da Congregação, pelo senhor diretor, em 20.03.2020. Deliberação: 297 
Homologado por unanimidade. 2.4.2 – Homologação - Alteração do Projeto 298 
Pedagógico dos Cursos de Bacharelado em Matemática Aplicada e Bacharelado 299 
em Matemática Aplicada e Computacional, referente ao Estágio não obrigatório e 300 
Atividades Acadêmicas Complementares (AAC). Aprovado pela CG em 301 
11.03.2020. Aprovado ad referendum da Congregação, pelo senhor diretor, em 302 
26.03.2020. Deliberação: Homologado por unanimidade. 2.5 - RECURSO 303 
CONTRA DECISÃO DA CG - Matrícula em disciplina – Gustavo Henrique 304 
Gouvea (BMAC), requer matrícula na disciplina MAE0399: Análise de Dados e 305 
Simulação – T. 54. Indeferido pela CG em 11.03.2020, por falta de pré-requisito. 306 
Deliberação: Aprovado por unanimidade a decisão da Comissão de Graduação. 307 
2.6 - REVALIDAÇÃO DE DIPLOMA ESTRANGEIRO DE GRADUAÇÃO - 308 
Revalidação do diploma de Bacharel em Matemática, obtido junto à Universidade 309 
Nacional Taras Shevchenko de Kyiv, Ucrânia, em nome de Makar Plakhotnyk. 310 
Indeferido pela CG em 11.03.2020. Deliberação: O Prof. Manuel Valentin explica 311 
que o aluno não tinha a documentação necessária e então foi chamado para 312 
fazer quatro provas, nas quais o interessado concordou em realizá-las. Contudo, 313 
reprovou em todas, por esta razão, a solicitação foi indeferida. Aprovado por 314 
unanimidade o indeferimento da solicitação. Depois das provas, o interessado 315 
solicitou que fossem dados noventa dias para ele acrescentar mais documentos. 316 
Contudo, como ele já fez as provas, aqui no IME não há mais nada o que fazer. 317 
O processo irá para a PRG e o interessado poderá entrar com recurso, 318 
solicitando a inclusão de mais documentos. 2.7 – VESTIBULAR - Homologação - 319 
Resposta ao Of. Circ-PRG/A/011/2020, de 03.04.2020, referente à Planilha com a 320 
Reserva de vagas para 2021 (Concurso Vestibular e SISu) e à solicitação dos 321 
pesos e notas mínimas das provas do Processo Seletivo ENEM/SISu 2021 dos 322 
cursos deste Instituto. Aprovado pela CG em 15.04.2020. Aprovado pelo senhor 323 
diretor ad referendum da Congregação em 17.04.2020. Deliberação: O senhor 324 
diretor explica que seguiu a decisão das CoCs dos departamentos, dos 325 
conselhos dos departamentos, bem como da CG para aprovar o ad referendum, 326 
que foi necessário em virtude do prazo máximo de envio ser dia 17.04.2020. 327 
Contudo, houve uma exceção que foi o caso da CoC BM, que havia proposto 328 
20% das vagas para o SISu, mantendo o mesmo número do ano anterior, e o 329 
Conselho do Departamento aprovou 30% das vagas para o SISu, enquanto a CG 330 
reafirmou a decisão da CoC.  Para dirimir o impasse entre o departamento e a 331 
CG, o senhor diretor explicou que chamou uma reunião entre o presidente da CG 332 
e o vice-presidente, juntamente com a chefe e o vice-chefe do departamento, e 333 
que decidiu por aprovar os números enviados pela CG, que seguiu a CoC BM, e 334 
também da CoC BM, em virtude, desta ter proposto os mesmos números do ano 335 
anterior ter alegado muito pouco dados para modificar a política anterior. Além da 336 
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reunião da CG ter ocorrido simultaneamente com o Conselho do Departamento e 337 
a coordenadora do curso estar na CG e não no Conselho. O Prof. Marcelo Finger 338 
disse que manteve os números anteriores para que possam fazer estatísticas 339 
mais confiáveis, e também tiveram que fazer a aprovação rápida. Homologado 340 
por 17 votos favoráveis, 5 votos contrários e 10 abstenções. 2.8 - TERMO DE 341 
COLABORAÇÃO/RELATÓRIO FINAL – PROFESSOR SÊNIOR - Homologação  342 
- Jorge Manuel Sotomayor Tello (MAP). Plano de atividades para o período de 343 
26.04.2020 a 25.04.2022 e Relatório Final desenvolvido durante o período de 344 
26.04.2018 a 25.04.2020. Aprovado pelo Conselho do Departamento em 345 
25.03.2020. Aprovado ad referendum da Congregação, pelo senhor diretor, em 346 
24.04.2020. Deliberação: Homologado por unanimidade. 2.9 – RESOLUÇÃO 347 
CoPGr 7946/2020 - Delegação de competência para a CPG aprovar os 348 
convênios de titulação múltipla entre a USP e Instituições Estrangeiras. O Prof. 349 
Sergio Oliva menciona que também mudou um pouco a forma de fazer o 350 
convênio de dupla titulação, pois antes, o convênio era realizado para cada aluno 351 
individualmente, mas agora, podemos fazer o convênio para a Instituição, assim, 352 
os alunos vão fazendo parte do convênio, e não mais faremos um convênio direto 353 
para cada aluno.  Deliberação: Aprovado por unanimidade. Nada mais havendo a 354 
tratar, às quinze horas e cinquenta e quatro minutos, o senhor presidente declara 355 
encerrada a sessão agradecendo a presença de todos. Eu, Daniela Santana 356 
Carvalho, ______________________, assistente acadêmica do Instituto de 357 
Matemática e Estatística da Universidade de São Paulo lavrei a presente Ata, que 358 
será assinada por mim e pelos membros presentes a reunião em que ela for 359 
discutida e aprovada. São Paulo, 30 de abril de 2020.  360 


