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ATA DA 621ª SESSÃO (ORDINÁRIA) DA CONGREGAÇÃO - Aos vinte e cinco 1 
dias do mês de junho de dois mil e vinte, às quatorze horas e nove minutos, 2 
reuniu-se a Congregação do Instituto de Matemática e Estatística da 3 
Universidade de São Paulo, através de videoconferência. O senhor presidente, 4 
professor doutor Junior Barrera, diretor do Instituto, declarou abertos os trabalhos 5 
com a presença dos seguintes membros: Luiz Renato Gonçalves Fontes (vice-6 
diretor), Lúcia Renato Junqueira (chefe do MAT), Denise Aparecida Botter (chefe 7 
do MAE), Fábio Armando Tal (chefe do MAP), Marcelo Finger (chefe do MAC), 8 
Carlos Eduardo Ferreira (presidente da CG), Sergio Muniz Oliva Filho (presidente 9 
da CPG), Alfredo Goldman vel Lejbman (presidente da CPq), Eduardo Colli 10 
(presidente da CCEx), Fabio Kon, Jaime Angulo Pava, Julio Michael Stern, 11 
Márcia D’Elia Branco, Nikolai Valtchev Kolev, Severino Toscano do Rego Melo e 12 
Yoshiko Wakabayashi (representantes dos professores titulares); Adilson 13 
Simonis, Cristina Gomes Fernandes, Henrique Guzzo Junior, Alan Mitchell 14 
Durham, Marcos Nascimento Magalhães (representantes dos professores 15 
associados) e Pierluigi Benevieri (suplente dos professores associados); Cláudia 16 
Monteiro Peixoto, Marco Dimas Gubitoso e Pedro Luiz Fagundes (representantes 17 
dos professores doutores) e David Pires Dias e Paulo André Vechiatto de 18 
Miranda (suplentes dos professores doutores); Manoel Marcílio Sanches 19 
(representante dos professores assistentes); Ivan Kuvasney Lima (representante 20 
dos discentes de graduação); Fernando Siqueira Vieira de Lima e Kévin Allan 21 
Sales Rodrigues (representantes dos discentes de pós-graduação); Edison 22 
Souza Junior (representante dos servidores técnicos e administrativos), 23 
perfazendo 33 comparecimentos sobre um total de 49 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 suas comunicações: “Boa tarde a todos. 27 
Sejam bem-vindos à seiscentésima vigésima primeira reunião da Congregação 28 
do IME-USP. Espero que todos estejam muito bem. Antes de mais nada, pediria 29 
para que cada um dos presentes desse um Oi para que possamos registrar a 30 
presença.” 1.1 - ATAS – Discussão das Atas das sessões 619ª e 620ª 31 
(ordinárias) realizadas em 30.04.2020 e 28.05.2020, respectivamente. 32 
Deliberação: O Prof. Carlos Eduardo Ferreira solicita que seja substituído o termo 33 
“não essencial” por “presencial” na linha 242 da ata 620ª. Após o acerto, as atas 34 
foram aprovadas por unanimidade. 1.2 - COMUNICAÇÕES DO PRESIDENTE – 35 
O senhor diretor lê suas comunicações: “O evento recente na USP, mais 36 
relevante para o nosso contexto, já é de conhecimento de todos: a USP definiu 37 
que o próximo semestre será online e também definiu o calendário para o 38 
restante do primeiro semestre e para o segundo semestre. A CG do IME está 39 
pedindo um pequeno ajuste no calendário da Pró-Reitoria de Graduação, que 40 
será comentado nas comunicações dos presidentes. Conforme apresentado na 41 
última Congregação, estamos trabalhando em várias ações para facilitar as 42 
atividades online para alunos e professores: aquisição de equipamentos (mesa 43 
digitalizadora, webcam, suporte de câmera ou celular, filmadora etc.), serviços 44 
(filmagem e edição de aulas), conteúdos digitais (livros) e suporte técnico 45 
(informática). Passamos, então, para as comunicações dos presidentes das 46 
comissões e do nosso representante junto ao Co.” 1.3 - COMUNICAÇÕES DOS 47 
PRESIDENTES DAS COMISSÕES E DO REPRESENTANTE JUNTO AO Co – 48 
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O Prof. Carlos Eduardo Ferreira, presidente da CG, menciona que o IME propôs 49 
à PRG a alteração do calendário para o segundo semestre, a diferença é que o 50 
Instituto solicita que o início das aulas seja em 31.8 e não 17.8.2020, conforme o 51 
calendário da Reitoria, sendo apenas duas semanas de diferença, e informa 52 
também que o 2° semestre será online. Comenta que muitos estão perguntando 53 
se, com a retomada pelo Governo do Estado de São Paulo, haverá alguma 54 
mudança e as aulas no 2° semestre seriam presenciais. Responde que, neste 55 
momento, a posição da Reitoria é que as aulas sejam não presenciais. Menciona 56 
ainda que a FUVEST está aguardando uma posição do ENEM para informar 57 
quando ocorrerá o vestibular. O Prof. Alfredo Goldman vel Lejbman, presidente 58 
da CPq, informa que não tem comunicações, apenas que a Reitoria enviou a 59 
todos os dados do edital PUB e comenta que o IME teve poucos pedidos. Neste 60 
sentido, solicita a todos que fiquem atentos para os próximos anos, quando os 61 
editais forem abertos, para que possamos fazer mais pedidos.  O Prof. Eduardo 62 
Colli, presidente da CCEx, comunica que passou a integrar a Câmara de Ação 63 
Cultural e Extensão Universitária, a qual tramita os convênios de Cultura e 64 
Extensão. O Prof. Sergio Muniz Oliva Filho, presidente da CPG e representante 65 
junto ao Co., informa que houve o primeiro Co. virtual, com alguns problemas de 66 
internet e também problemas nas votações, e ainda uma fala longa do reitor, 67 
mencionando que a Universidade não parou durante a pandemia, que os cursos 68 
continuaram e que está sendo um aprendizado enfrentar toda essa situação. 69 
Comenta que a COP apresentou uma planilha com déficit e que no momento 70 
temos em caixa uma folha e meia. Comunica que foi solicitado às unidades que 71 
adiassem despesas desnecessárias neste período, em virtude da queda do 72 
ICMS, apesar de não ter sido tão grande quanto eles previram, pois o orçamento 73 
previsto da USP ainda está mantido, contudo, eles estão revendo contratos de 74 
gastos, e por isso, solicita que as unidades joguem a maior parte dos gastos para 75 
o próximo ano. O Prof. Marcos Nascimento Magalhães comenta que na 76 
Universidade existem as conversas institucionais e poderíamos renegociar com o 77 
Governo do Estado os pagamentos, por exemplo, da SPPREV. O Prof. Sergio 78 
Oliva diz que o que foi apresentado é que eles estão atentos, e não há nada 79 
muito grave e que dentro do escopo da economia da USP, ela está tentando usar 80 
a sua autonomia. A Profa. Lucia Renato Junqueira pergunta sobre as 81 
contratações, em virtude de uma contratação do MAT que está na mesa do reitor 82 
para ser assinada. O Prof. Sergio Oliva comenta que foi mencionado sobre as 83 
provas presenciais dos concursos de Livre Docência que passarão a ter apenas 84 
uma pessoa da banca de forma presencial, e o restante por videoconferência, e 85 
também menciona sobre a Lei Federal 173/2020 que suspende todas as 86 
contratações, gastos e adicionais nos salários até dezembro de 2021. 87 
Complementa a informação dos concursos de Livre Docência dizendo que, a 88 
cargo de cada unidade, os mesmos podem ser abertos, pois é um título, mas a 89 
parte da progressão na função ficará suspensa e o candidato só poderá receber 90 
em janeiro de 2022, porque a lei citada proíbe estas progressões de funções. 91 
Menciona também que, os editais que estão abertos tanto de concursos, quanto 92 
de progressão de funções, estão suspensos. Informa também que a Reitoria está 93 
tentando arrumar uma saída para os processos de concursos que já foram 94 
executados e estavam na mesa do reitor, em fase de contratação, ou progressão 95 
de função, que são cerca de vinte e poucos processos, mas que há um limbo 96 
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jurídico, e eles estão tentando solucionar o problema. O Prof. Eduardo Colli 97 
pergunta se foi falado algo sobre a progressão horizontal que tinha sido aberta. O 98 
Prof. Sergio Oliva responde que a mesma vai ocorrer, mas qualquer aumento 99 
será apenas em 2022. O Prof. Alan Mitchell Durham menciona que não vê o 100 
porquê da progressão horizontal ser mantida, a não ser que seja feita a partir de 101 
agora de maneira periódica, mas se não for, deveria ser feita a partir do próximo 102 
ano, em virtude de não poder ter o aumento. Pergunta também sobre o bônus de 103 
permanência, que é constitucional, se entra ou não na Lei Federal. O Prof. Sergio 104 
Oliva diz não saber. A Profa. Denise Botter pergunta se foi mencionado algo 105 
sobre a contratação de professor temporário. O Prof. Sergio Oliva responde que 106 
todas as contratações estão suspensas, e que não pode contratar e nem 107 
aumentar salários até dezembro de 2021, em virtude da Lei Federal 173/2020. 108 
Conclui sua fala dizendo que, do ponto de vista da Pós-Graduação, as CCPs 109 
estão decidindo o calendário das disciplinas, pois existe uma maleabilidade, pois 110 
tem disciplinas mais curtas, que não abarcam o semestre inteiro. Contudo, diz 111 
que as disciplinas que são casadas entre a graduação e a pós-graduação, 112 
concordaram, ele e o Prof. Carlos Eduardo Ferreira, que comecem juntas com o 113 
calendário da graduação. Comenta que todo o processo de mobilidade e os 114 
editais do PRINT foram suspensos. Informa ainda que a PRPG está fazendo uma 115 
articulação para discutir os critérios da CAPES para distribuição de bolsas. 116 
Apesar da USP ter aumentado o número de bolsas no total, tivemos várias 117 
distorções pela forma escalonada como foram feitos os critérios, pois para vários 118 
programas, era melhor aumentar o número de alunos do que tentar melhorar a 119 
nota. O pró-reitor de pós-graduação está tentando entrar em contato com a 120 
CAPES para melhorar a distribuição, mas as perspectivas na CAPES de 121 
financiamento, não são boas em nenhuma instância, por isso temos que nos 122 
preparar para tempos difíceis.  1.4 - MANIFESTAÇÃO DOS MEMBROS – O Prof. 123 
Marcelo Finger pergunta para o Prof. Sergio Oliva como fica o horário da pós-124 
graduação. O Prof. Sergio Oliva responde que haverá uma reunião na sexta-feira 125 
da CPG para definir, mas quem decide é a CCP do programa e a CPG homologa 126 
as decisões das CCPs; reitera que as únicas disciplinas que devemos definir são 127 
as disciplinas casadas entre a graduação e a pós-graduação, pois a graduação 128 
tem menos flexibilidade do que a pós-graduação. A Profa. Denise Botter comenta 129 
sobre a fala do Prof. Alfredo Goldman referente às solicitações de bolsas de 130 
iniciação científica. Diz que até um tempo atrás, os professores da Estatística 131 
faziam as solicitações, mas essas estavam vinculadas ao professor ser bolsista, 132 
por exemplo, do CNPq, o que acabou desmotivando os docentes, pois muitos 133 
não eram bolsistas, e com essa restrição de orçamento, não sabe se houve 134 
mudança da regra; reitera que isso levou a redução do número de pedidos, e 135 
citou o próprio exemplo mencionando que ela não tem essa bolsa e por isso 136 
deixou de fazer a solicitação. O senhor diretor menciona que trabalhou junto com 137 
o Prof. Luiz Renato Gonçalves Fontes na CPq, e nessa época, não tinha essa 138 
restrição. O Prof. Luiz Renato Fontes responde que talvez na época que ele e o 139 
diretor estavam não houvesse, mas na época que ele estava tinha uma 140 
prioridade sim, neste sentido, mas que isso já faz uns quinze anos e não sabe 141 
como está agora. O senhor diretor comenta que isso parece ser uma contradição 142 
lógica, pois o docente recém-contratado terá mais dificuldade de conseguir bolsa 143 
de iniciação científica, e indaga como ele irá alavancar a carreira dele com este 144 
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tipo de restrição. O Prof. Alfredo Goldman explica que a regra vem da Reitoria, e 145 
que eles sugerem fortemente que se dividam os docentes em três categorias, a 146 
primeira é a categoria do docente que tem a bolsa de pesquisa e existem várias 147 
outras coisas no processo, mas o importante é que essa categoria é a prioritária, 148 
mas devido o cenário do IME, ele sugere que façam os pedidos, pois se o projeto 149 
for bom, o docente conseguirá, porque foram pouquíssimos pedidos, e irá sobrar 150 
bolsas para todas as categorias. Conclui reconhecendo que com a diminuição 151 
das bolsas do CNPq teremos um problema grave, mas reitera que a demanda foi 152 
muito menor do que poderíamos ter. A Profa. Denise Botter agradece e diz que é 153 
bom saber disso, porque dá para incentivar os pedidos. Comenta ainda sobre a 154 
importância dos monitores: PAE, PEEG e do IME, que tiveram nessa passagem 155 
das aulas presencial para online, no 1º semestre, e solicita que os mesmos sejam 156 
mantidos para o 2º semestre. O senhor diretor informa que as bolsas continuarão 157 
normalmente para o 2º semestre e haverá um pagamento adicional para os 158 
alunos em julho, em virtude das aulas que tiverem continuidade nesse mês. 159 
Menciona ainda que é importante que as solicitações de monitoria sejam 160 
seguidas das devidas justificativas e do porquê precisarão de uma demanda 161 
adicional, caso ocorra, para o 2º semestre, pois todas as solicitações serão 162 
analisadas cuidadosamente. O Prof. Severino Toscano do Rego Melo fala sobre 163 
critérios de bolsas de iniciação científica na época em que ele participava como 164 
avaliador dos pedidos, há mais de dez e menos de vinte anos atrás, as notas 165 
eram dadas para três itens: o currículo do professor, o histórico do aluno e o 166 
projeto. Diz que não consegue imaginar um sistema mais racional e melhor do 167 
que esse para avaliação. E diz que percebe que não é só bolsa que está sendo 168 
levado em conta, mas também se é pesquisador principal de temático FAPESP, a 169 
nota do programa de pós-graduação que a pessoa faz parte. Comenta que não 170 
acha que isso seja importante para um bom resultado de iniciação científica, mas 171 
apenas uma forma de concentrar o poder, o que chamou de “latifundiários na 172 
ciência”, violando, em sua opinião, os valores acadêmicos. O senhor diretor 173 
concorda com a fala do Prof. Severino Toscano Melo e ainda complementa 174 
dizendo que acha que a iniciação cientifica é fundamental para o 175 
desenvolvimento do jovem cientista, recém-contratado. Comenta ainda que a 176 
análise do currículo deveria ser proporcional à idade do pesquisador, e pergunta: 177 
“se não conseguimos deixar os nossos professores terem alunos de iniciação 178 
científica e alunos de mestrado, como começarão a carreira deles?”. 1.5 - 179 
DISCUSSÃO DA PAUTA – inclusão dos despachos do MAT e do MAC no item 180 
2.2.1 – A chefe do MAT aprovou ad referendum do Conselho, a realização dos 181 
concursos de LD por videoconferência, durante o período de prevenção de 182 
contágio pela Covid-19, em 22.06.2020; e o chefe do MAC aprovou ad 183 
referendum do Conselho, a realização dos concursos de LD por 184 
videoconferência, durante o período de prevenção de contágio pela Covid-19, em 185 
25.06.2020. 2 – ORDEM DO DIA – 2.1 – CONCURSOS - 2.1.1 - Resolução 186 
7955/2020 - Define procedimentos para a realização de concurso público para a 187 
outorga do título de Livre-Docente durante o período de prevenção de contágio 188 
pela Covid-19 (Novo Coronavírus): A Congregação ou órgão equivalente poderá 189 
optar pelo adiamento da realização das provas dos concursos públicos para 190 
outorga do título de livre docente ou, mediante expressa previsão no respectivo 191 
edital, pela sua efetiva realização, nos termos dos artigos 2° e 3° da Resolução 192 
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7955/2020. O Conselho do MAE aprovou, a realização dos concursos de LD por 193 
videoconferência durante o período de prevenção de contágio pela Covid-19, em 194 
18.06.2020; O chefe do MAP aprovou ad referendum do Conselho, a realização 195 
dos concursos de LD por videoconferência, durante o período de prevenção de 196 
contágio pela Covid-19, em 22.06.2020; A chefe do MAT aprovou ad 197 
referendum do Conselho, a realização dos concursos de LD por 198 
videoconferência, durante o período de prevenção de contágio pela Covid-19, em 199 
22.06.2020; e o chefe do MAC aprovou ad referendum do Conselho, a realização 200 
dos concursos de LD por videoconferência, durante o período de prevenção de 201 
contágio pela Covid-19, em 25.06.2020. O senhor diretor explica que a referida 202 
Resolução define procedimentos para a realização de concurso público para a 203 
outorga do título de Livre-Docente, por videoconferência, durante o período de 204 
prevenção do contágio pela Covid-19. O Prof. Sergio Oliva esclarece que o 205 
docente ganhará o título, mas não terá a mudança de função neste momento, 206 
apenas em 2022, em virtude da Lei Federal 173/2020. Deliberação: Aprovado por 207 
unanimidade. 2.1.2 - Editais para abertura de concursos de Livre Docência - 2º 208 
semestre 2020: MAT - sem alterações. Aprovado pelo Conselho do 209 
Departamento em 13.05.2020. MAP - sem alterações. Aprovado pelo Conselho 210 
do Departamento em 03.06.2020. MAC - Inclusão da Especialidade 37: MAC5739 211 
e MAC6916. Aprovado pelo Conselho do Departamento em 21.05.2020. MAE - 212 
Inclusão da Especialidade 17: “Modelos de Regressão e Aplicações”. Aprovado 213 
pelo Conselho do Departamento em 18.06.2020. Deliberação: Aprovados por 214 
unanimidade. 2.2 – TERMO DE COLABORAÇÃO/RELATÓRIO FINAL – 215 
PROFESSOR SÊNIOR - 2.2.1 - Homologação - Valdemar Waingort Setzer 216 
(MAC). Relatório e Plano de atividades para o biênio de maio de 2020 a maio de 217 
2022. Aprovado ad referendum do Conselho do Departamento, pelo senhor chefe 218 
do Departamento, em 01.06.2020. Aprovado ad referendum da Congregação, 219 
pelo senhor diretor, em 02.06.2020. Deliberação: Homologado por 31 votos 220 
favoráveis e uma abstenção. 2.2.2 - Pedro Alberto Morettin (MAE). Relatório e 221 
Plano de Atividades para o biênio de 2020 a 2022. Aprovado pelo Conselho do 222 
Departamento em 18.06.2020. Deliberação: Aprovado por unanimidade. 2.3 - 223 
RECURSOS CONTRA DECISÃO DA CG - 2.3.1 - Solicitação de Aproveitamento 224 
de Estudos – Carolina Tomomi Majima (LM), requer Aproveitamento de Estudos 225 
em MAP0151 - Cálculo Numérico e Aplicações. Indeferido pela CG em 226 
17.06.2020. Deliberação: Aprovado a decisão da CG, por unanimidade. 2.3.2 - 227 
Solicitação de Aproveitamento de Estudos – Henrique Furia Silva (BM), requer 228 
Aproveitamento de Estudos em MAP2121 – Cálculo Numérico. Indeferido pela 229 
CG em 17.06.2020. Deliberação: Aprovado a decisão da CG, por unanimidade. 230 
2.3.3 - Solicitação de Trancamento Total – Paulo Tadeu Meira e Silva de Oliveira 231 
(LM), requer prorrogação de Trancamento Total para o 1° semestre de 2020, 232 
excedente aos 3 anos permitidos pela legislação da USP. O aluno já usufruiu três 233 
anos de trancamento total permitidos: dois anos sem necessidade de justificativa, 234 
e mais um ano com justificativa, aprovado pela CG em sua reunião da 337ª 235 
sessão (conforme Resolução CoG 4811/2000). O aluno justifica este novo pedido 236 
"pela inexistência de tempo hábil para se adaptar da mudança de aulas 237 
presenciais para o formato EAD em tão curto espaço de tempo". O pedido foi 238 
analisado pela CoC-Lic e negado, uma vez que, duas disciplinas em que o aluno 239 
estava matriculado na época da solicitação, estavam com as atividades 240 
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suspensas, e o aluno recorreu da decisão. Mediante os pareceres do Prof. Dr. 241 
David Pires Dias (parecer do pedido inicial) e da Profa. Dra. Daniela Mariz Silva 242 
Vieira (parecer do recurso), do Departamento de Matemática (MAT), a Comissão 243 
de Graduação decidiu, por unanimidade, indeferir o pedido do interessado em 244 
17.06.2020. O Prof. Carlos Eduardo Ferreira explica que um aluno tem a 245 
possibilidade de solicitar o trancamento total sem justificativa, por dois anos, e 246 
justificar mais um ano, caso seja necessário. Contudo, esse aluno já teve os três 247 
anos de trancamento total permitidos. E, em virtude do cenário em que estamos 248 
vivendo, foram verificar o porquê ele queria solicitar mais um trancamento, e o 249 
aluno justificou que não tinha como se adaptar às disciplinas online. Todavia, 250 
verificaram que as disciplinas não estavam ocorrendo de forma online naquele 251 
momento, então, o pedido e a justificativa dele não faziam sentido. E, os dois 252 
pareceristas tiveram o mesmo entendimento e negaram a solicitação por este 253 
motivo. O Prof. Pierluigi Benevieri entende que os colegas que deram o parecer 254 
tenham mais conhecimento do referido assunto do que ele, e também que os 255 
alunos não devam “envelhecer” dentro da Universidade, pois as vagas precisam 256 
ser liberadas, e precisa haver comprometimento por parte dos alunos. Contudo, 257 
menciona que esse ano é um ano bem especial, mesmo sendo um novo 258 
trancamento, ele entende que deveríamos aceitar, excepcionalmente. O discente 259 
Kevin Allan Sales Rodrigues menciona que o aluno tem uma deficiência visual, e 260 
talvez como as disciplinas são online, seria mais difícil para ele estudar desta 261 
forma. O Prof. Luiz Renato Gonçalves Fontes pergunta se isso foi levado em 262 
consideração no julgamento do pedido. O Prof. David Pires Dias informa que foi 263 
levado em consideração a deficiência visual do aluno. Informa também que ele 264 
entrou no curso em 2015, e de cinco anos de curso, ele já teve os três anos de 265 
trancamento total, e também queria mencionar que estamos votando algo que 266 
não é previsto pela legislação da USP, pois são permitidos apenas três anos 267 
máximos de trancamento total. O Prof. Marco Dimas Gubitoso diz conhecer bem 268 
o funcionamento da CG, e que os casos excepcionais são sempre levados em 269 
conta, e informa que neste caso, existem dois problemas com o pedido: se fosse 270 
apenas o problema do esgotamento do prazo máximo do trancamento total, de 3 271 
anos, poderíamos tentar argumentar com a Reitoria, levando em conta a 272 
excepcionalidade da situação, mas reitera que o aluno também não teve uma 273 
justificativa plausível, compatível, pois justificou não adaptação com as aulas 274 
online, sem que as mesmas estivessem online na época do pedido. O Prof. Alan 275 
Mitchell Durham diz que se não há previsão na legislação não deveríamos aceitar 276 
no nível de Instituto algo que não está previsto nas normas da USP. O Prof. 277 
Carlos Eduardo Ferreira reforça que o que os professores Alan Durham e David 278 
Dias falaram é verdade, pois nós já esgotamos todas as possibilidades legais de 279 
trancamento total para este aluno. Reforça ainda, que o pedido só foi aceito 280 
porque estamos numa situação muito peculiar de pandemia, então, diz que quis 281 
ouvir a comissão do curso do aluno. Conclui dizendo que, de fato como o Prof. 282 
Marco Gubitoso bem apontou, a justificativa que o aluno apresentou quando fez o 283 
pedido em abril, era que ele não tinha tempo de se preparar para as atividades 284 
online, mas disciplinas não estavam de fato acontecendo na ocasião, e parece 285 
que ele não sabia, porque ele apontou isso na justificativa. Então, nós temos 286 
realmente dois problemas: justificar esse trancamento total além do prazo 287 
máximo permitido para a PRG e analisar uma justificativa que não foi plausível. 288 
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Deliberação: Aprovada a decisão da Comissão de Graduação, por 21 votos 289 
favoráveis, 7 votos contrários e 3 abstenções. 2.3.4 - Matrícula de Aluno 290 
Graduado - Carlos Mario Diaz Solano, solicita matrícula de aluno graduado no 291 
curso de Licenciatura em Matemática noturno, sem a documentação requerida 292 
pelo edital. A Procuradoria Geral relatou que poderíamos considerar deferido o 293 
pedido de matrícula se o interessado tivesse colocado na documentação o 294 
Histórico Escolar do Mestrado. A Comissão de Graduação, em sua 352ª sessão 295 
de 17.06.2020, discutiu amplamente sobre a documentação apresentada e 296 
decidiu, por unanimidade, seguir o parecer da PG e indeferir o recurso do 297 
interessado. O Prof. Carlos Eduardo Ferreira comenta que é uma matrícula de 298 
aluno graduado no curso de Licenciatura noturno e, na documentação prevista 299 
em edital, o aluno precisava apresentar o diploma e o histórico escolar da 300 
graduação, ambos com tradução juramentada. E o aluno apresentou o histórico 301 
escolar e diploma da graduação que fez na Colômbia, sem a tradução 302 
juramentada, o diploma do mestrado da Física da USP, a ficha do aluno e o 303 
resumo escolar do doutorado que está fazendo na Física da USP. Menciona que 304 
não foi aceita a documentação porque estava faltando a tradução juramentada da 305 
documentação da graduação do aluno na Colômbia, ou seja, sem o 306 
reconhecimento do consulado, e sem isso, o diploma não tem validade nacional. 307 
E na época o aluno alegou que não havia necessidade da tradução juramentada 308 
e do reconhecimento do consulado porque havia acordos do MERCOSUL que 309 
facultavam aceitar a documentação. E conforme o parecer da PG, não há 310 
acordos do MERCOSUL, que seriam válidos para este caso, a documentação da 311 
graduação no exterior sempre deve ser acompanhada da tradução juramentada, 312 
a apresentação do diploma não exime o aluno de apresentar o histórico escolar, 313 
e que não precisava ter sido apresentada a documentação da graduação, mas 314 
sim, de qualquer curso superior do aluno, por exemplo, a documentação 315 
completa do mestrado que ele fez na Física da USP, histórico escolar e diploma 316 
do mestrado. Mas ele apresentou apenas o diploma de mestrado. O senhor 317 
diretor diz parecer ser um caso que ele tem mérito, mas não o formalismo. A 318 
Profa. Yoshiko Wakabayashi pergunta se o aluno foi informado que poderia 319 
apresentar apenas o diploma e o histórico escolar do mestrado. Diz parecer 320 
incongruente o aluno não poder fazer Licenciatura na USP, se ele já fez mestrado 321 
na Física da USP, e está fazendo doutorado no mesmo local. O Prof. Julio Stern 322 
menciona que o diploma que ele deveria ter apresentado já está nos arquivos da 323 
USP, mas diz entender que tem a finura jurídica dele ter que anexar a 324 
documentação da USP para o pedido na própria USP. O Prof. Carlos Eduardo 325 
Ferreira menciona que o aluno não foi informado porque a graduação também 326 
não sabia que bastaria apenas a documentação do mestrado, pois sempre 327 
seguem as regras da PRG, que solicita o histórico e o diploma de graduação com 328 
tradução juramentada. Comenta ainda que o processo tinha ficado preso no IME, 329 
e por isso, só foi apresentado na última reunião da CG. Deliberação: Não 330 
aprovada a decisão da Comissão de Graduação, por 17 votos contrários, 6 votos 331 
favoráveis e 8 abstenções. 2.4 - ESTÁGIO: DISCIPLINA MAT1500 - Ofício da 332 
CoC – Licenciatura (Of.CoC.LIC.MAT-03/20 de 25.05.2020), descreve atividades 333 
realizadas remotamente que serão consideradas válidas para a disciplina 334 
MAT1500 – Projetos de Estágio, disciplina obrigatória para o curso de 335 
Licenciatura, enquanto as atividades presenciais estiverem suspensas. A CoC-Lic 336 
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solicita a aprovação do referido colegiado para que as atividades que estão 337 
sendo realizadas online sejam consideradas como válidas para o curso, enquanto 338 
as atividades presenciais estiverem suspensas. Aprovado pela CG em 339 
17.06.2020. O Prof. Carlos Eduardo Ferreira explica que essa disciplina de 340 
estágios é obrigatória para o curso de Licenciatura. Diz ser uma disciplina teórico- 341 
prática que tem atividades que envolvam visitas de professores e visitas de 342 
alunos, e como estamos na pandemia, e não há como fazer este tipo de 343 
atividades presenciais, a FEUSP fez uma recomendação que foi aprovada pela 344 
Câmara de Licenciatura do CoG, para que consideremos algumas atividades que 345 
possam ser realizadas à distância, também como válidas para essa disciplina, 346 
como, por exemplo: análise de material didático, criação de plataforma de apoio 347 
para os estudantes, apoio aos professores na elaboração de material didático, 348 
entrevistas, produção de ensaios reflexivos, entre outras. Deliberação: Aprovado 349 
por unanimidade. O senhor diretor menciona que a pregoeira do IME Nadia 350 
Cristina Nascimento Soares ficou doente com Covid-19 e foi internada, passando 351 
alguns dias numa situação difícil, mas teve força emocional e física, e agora está 352 
bem, em casa, e essa é a boa notícia que tem para encerrar a reunião. Nada 353 
mais havendo a tratar, às quinze horas e cinquenta e três minutos, o senhor 354 
presidente declara encerrada a sessão agradecendo a presença de todos. Eu, 355 
Daniela Santana Carvalho, ______________________, assistente acadêmica do 356 
Instituto de Matemática e Estatística da Universidade de São Paulo lavrei a 357 
presente Ata, que será assinada por mim e pelos membros presentes a reunião 358 
em que ela for discutida e aprovada. São Paulo, 25 de junho de 2020.  359 


