
ATA DA 572ª SESSÃO (ORDINÁRIA) DA CONGREGAÇÃO - Aos trinta dias do 1 

mês de abril de dois mil e quinze, às dezesseis horas e treze minutos, reuniu-se a 2 

Congregação do Instituto de Matemática e Estatística da Universidade de São 3 

Paulo na sala da Congregação, Bloco A, Cidade Universitária “Armando de Salles 4 

Oliveira”. O senhor Presidente, Professor Doutor Clodoaldo Grotta Ragazzo, 5 

Diretor do Instituto, declarou abertos os trabalhos com a presença dos seguintes 6 

membros: Severino Toscano do Rego Melo (Vice-Diretor), Jaime Angulo Pava 7 

(Chefe do MAT), Adilson Simonis (Chefe do MAE), Sergio Muniz Oliva Filho 8 

(Chefe do MAP), Junior Barrera (Chefe do MAC), Lúcia Pereira Barroso 9 

(Presidente da CG), Henrique Guzzo Junior (Presidente da CPG), Eduardo Colli 10 

(Presidente da CCEx), Paolo Piccione (Presidente da CPq); Daciberg Lima 11 

Gonçalves, Jefferson Antonio Galves, Marcelo Finger, (Representantes dos 12 

Professores Titulares); Alan Mitchell Durham, Alfredo Goldman vel Lejbman, 13 

Clélia Maria de Castro Toloi, Marcos Nascimento Magalhães, Pierluigi Benevieri, 14 

Ronaldo Fumio Hashimoto e Vanderlei da Costa Bueno (Representantes dos 15 

Professores Associados); Márcia D’Elia Branco (Suplente de Representante dos 16 

Professores Associados); Ivan Struchiner, Cláudia Monteiro Peixoto, Gisela 17 

Tunes da Silva, José Carlos Simon de Miranda, Rodrigo Bissacot Proença, 18 

Viviana Giampaoli (Representantes dos Professores Doutores); Mayte Mirio e 19 

Silva (Representante Discente – Graduação); Ricardo Stefan Devai Melo 20 

(Suplente de Representante Discente de Graduação); Bartira Maués 21 

(Representante Discente – Pós-Graduação); Elizabeth Barbosa dos Santos 22 

(Representante dos Servidores Não-Docentes), perfazendo 31 comparecimentos 23 

sobre um total de 41 membros. Presentes também: Daniela Santana Carvalho 24 

(Assistente Técnica Acadêmica); Paixão de Mattos Padrão Saldanha (Assistente 25 

Técnica Administrativa) e Joaquim Vilemar de Sousa Rocha (Assistente Técnico 26 

Financeiro). 1.1 EXPEDIENTE - ATAS: Discussão das atas das sessões 569ª 27 

(extraordinária), 570ª (ordinária) e 571ª (extraordinária) realizadas em 28 

12.03.2015, 26.03.2015 e 09.04.2015, respectivamente – aprovadas pela 29 

unanimidade dos presentes. 1.2 COMUNICAÇÕES DO PRESIDENTE: Eleição 30 

de Presidente e Vice-Presidente da CPG – eleição dos Professores Henrique 31 

Guzzo Junior (Presidente) e Márcia D´Elia Branco (Vice-Presidente), a partir de 32 

20.03.2015 e 24.04.2015, respectivamente, por dois anos. O Sr. Diretor 33 

parabeniza o Presidente e a Vice-Presidente eleitos para a CPG. O Sr. Diretor 34 



comunica que a FAPESP negou o primeiro pedido de utilização da reserva 35 

técnica. A idéia é fazer um novo pedido para equipar as salas de servidores e 36 

laboratórios de informática. A Seção de Informática (SI) fará um levantamento da 37 

necessidade da compra de ar-condicionados e de equipamentos, pois algumas 38 

salas possuem problemas de temperatura que causam prejuízos aos 39 

equipamentos; ressalta ainda que esses equipamentos serão voltados à 40 

pesquisa. Os responsáveis pelo levantamento serão os Professores Roberto 41 

Hirata e Alexandre Roma além do Sr. Sérgio Milaré da SI. O Prof. Junior Barrera 42 

indaga se há a possibilidade de se adquirir uma impressora, no que o Sr. Diretor 43 

cita o “leasing” com a Cannon. Informa, ainda, que no próximo ano pretende 44 

utilizar uma parte da verba do Instituto com a BIME, no sentido de torná-la mais 45 

moderna e para isso é preciso de um plano interessante, caso alguém tenha 46 

alguma sugestão, ele se coloca à disposição. Com relação ao Bloco D informa 47 

que está difícil conseguir um doador, mas que continuará tentando. 1.3 48 

COMUNICAÇÕES DOS PRESIDENTES DAS COMISSÕES E DO 49 

REPRESENTANTE JUNTO AO CO – Os Presidentes da CPG, CCEx e da CPq 50 

disseram não ter comunicações. A Presidente da CG, Profa. Lúcia Barroso, 51 

informa que a reunião do CoG foi adiada para 21 de maio, que ainda não foi 52 

discutido naquele Conselho sobre o Vestibular, apesar da imprensa já ter 53 

divulgado; comenta ainda o fato dos quinze alunos do MAC que quiseram deixar 54 

a turma do Prof. Jairo para migrarem para a turma da Profa. Zara na disciplina de 55 

Cálculo III do MAT, o que foi negado. A Representante Discente, Bartira, diz que 56 

não entende porque esses alunos não podem ter autonomia para decidir e 57 

escolher com quem irão estudar; o Prof. Jaime comenta que não se deve abrir 58 

precedentes e para ele, caso o Departamento quisesse juntar as turmas seria 59 

melhor, pois o MAT está com falta de professores, porém foi solicitação do MAC 60 

ter uma turma própria. A Professora Lúcia explica que o aluno poderia escolher, 61 

se assim tivesse sido definido, antes da matrícula, mas essa mudança após 62 

definidos os critérios, cria um problema muito sério na Seção de Alunos, gerando 63 

um excesso de requerimentos no caso de mudança de turma. O Prof. Alfredo 64 

Goldman, Representante da Congregação junto ao Co, informa que a última 65 

reunião do Conselho Universitário foi no IPEN por motivo de segurança; quase 66 

todas as manifestações foram no sentido de adiar a sessão, mas, o Reitor decidiu 67 

deliberar. No entanto, ocorreu uma invasão da sala da reunião por volta das 16h 68 

e foi assustador e com muita violência; houve perda de controle, houve situação 69 



de risco. Complementa dizendo que da forma que arrombaram a porta, foi 70 

percebível a perda de controle e poderia ter havido brigas no local, caso alguém 71 

resolvesse enfrentá-los. 1.4 MANIFESTAÇÕES DOS MEMBROS: O 72 

Representante discente, Sr. Ricardo, menciona a respeito da citada reunião do 73 

Co, que quatro estudantes do grupo “ocupação preta”, pediram para pautar o que 74 

eles gostariam que fosse discutido, porém os componentes do grupo foram 75 

encaminhados para outra sala e souberam que o documento não poderia ser 76 

incluído na pauta do dia, e que eles não poderiam participar naquele momento 77 

daquela reunião em virtude da estrutura do Co e foi por este motivo que 78 

resolveram interromper a reunião. Complementa dizendo que isso não é uma 79 

democracia, porque eles não tem o direito de pedir inclusão de tema para a 80 

discussão, sendo isso também uma forma de violência da Reitoria. O Prof. 81 

Toscano, comenta que ele entendeu que o incidente foi provocado pela 82 

promessa de que esses quatro estudantes participariam da reunião do Co, e 83 

como isso não ocorreu, eles invadiram o local. O Prof. Alfredo argumenta que o 84 

Reitor poderia convidar quem ele quisesse para à Reunião, mas como o assunto 85 

das cotas não estava em pauta, eles não foram convidados. O Prof. Marcos 86 

Magalhães informa que na carta feita pelo Sintusp, o Reitor se compromete em 87 

receber esse grupo durante a reunião do Co. O Prof. Daciberg indaga como é 88 

possível o reitor tratar esse assunto com essa postura de displicência, pois os 89 

estudantes já estão há 6 meses em negociação para tentar ser recebidos por ele. 90 

Após alguns apartes ainda sobre essa questão, o Prof. Sergio Oliva relata que no 91 

dia anterior da Congregação havia ocorrido o lançamento de um vídeo sobre o 92 

Projeto “Avizinhar” que iniciou-se em 1998 e terminou na Gestão da Profa. Sueli 93 

Vilela. O Diretor comenta que está pensando em mudar o horário de início das 94 

reuniões da Congregação, em virtude dos términos das mesmas ocorrerem cada 95 

vez mais tarde. 1.5 DISCUSSÃO DA PAUTA: Inclusão do item 2.8. 96 

MANIFESTAÇÃO SOBRE MATERIAL DISCRIMINATÓRIO/DiversIME para 97 

votação da redação proposta pelos Professores Marcos Magalhães e Fabio Tal e 98 

pelo Representante Discente da Graduação na Congregação, Ricardo Melo. 2.1 99 

CONCURSOS - 2.1.1 Relatório Comissão Julgadora – Homologação: 100 

Concurso de Livre-Docência (MAT) – Candidato aprovado: Sylvain Philippe Pierre 101 

Bonnot. 2.1.2 Concurso de Livre-docência (MAT) – Edital ATAc 003/2015. 102 

a)Apreciação da inscrição - Candidato: Gaetano Siciliano. b)Proposta de nomes 103 

para a comissão julgadora: Membros titulares: Profs. Drs: Antonio Luiz Pereira 104 



(Titular - IME-USP); Jaime Ângulo Pava (Titular – IME-USP); Marcelo da Silva 105 

Montenegro (Titular - UNICAMP); Arnaldo Simal do Nascimento (Associado - 106 

UFSCar) e Eduardo Vasconcelos Oliveira Teixeira (Titular - UFC). Membros 107 

suplentes: Profs. Drs: Orlando Francisco Lopes (Aposentado – IME-USP); 108 

Pierluigi Benevieri (Associado – IME-USP); Claudionor Oliveira Alves (Titular – 109 

UFCG); João Marcos Bezerra do Ó (Titular – UFPB); Olimpio Hiroshi Miyagaki 110 

(Titular – UFJF) e Elves Alves de Barros e Silva (Titular – UNB). Deliberação: 111 

Aprovados pela unanimidade dos presentes. 2.2 RECURSO CONTRA DECISÃO 112 

DA CG: 2.2.1 Matrícula em disciplina – Anderson Reis Rosa (BMAC), requer 113 

matrícula na disciplina MAE0399. 2.2.2 Matrícula em disciplina – Luciana 114 

Cristina Sena da Silva (LM), requer matrícula na disciplina MAT2351. 2.2.3115 

 Cursar disciplina MAP2210 concomitantemente com o pré-requisito MAT0122 – 116 

Lucas de Lara Ribeiro (BMAC). Recursos não acatados pela CG em 117 

22.04.2015. Deliberação: aprovados que os recursos não sejam acatados por 19 118 

votos favoráveis, 3 votos contrários e 6 abstenções. 2.3 ESTRUTURA 119 

CURRICULAR: 2.3.1 Faculdade de Educação. a)Criação de disciplina – 120 

EDM0400: Educação, Educação de Surdos, Língua Brasileira de Sinais. 121 

Aprovada pela CG em 22.04.2015. Deliberação: aprovada por 25 votos 122 

favoráveis, 0 votos contrários e 3 abstenções. 2.4 REGULAMENTOS E 123 

NORMAS DA CPG: 2.4.1 Alteração do Regulamento do Programa Interunidades 124 

em Bioinformática – Aprovado pela CPG Interunidades em 16.04.2015. 125 

Deliberação: aprovado por 19 votos favoráveis, 0 votos contrários e 6 126 

abstenções. 2.4.2 Alteração do Regulamento do Programa de Pós-Graduação de 127 

Matemática Aplicada, com a inclusão da disciplina “MAP 5747 Otimização não 128 

linear”, como opção no exame de qualificação – Aprovado pela CPG em 129 

24.04.2015. Deliberação: Aprovado pela unanimidade dos presentes. 2.5 130 

VESTIBULAR: Texto redigido pelo Prof Junior Barrera analisando o ingresso dos 131 

estudantes na USP, solicitando que a perspectiva do problema apresentado no 132 

texto seja discutido no Conselho de Graduação (CoG). Aprovado pelo Conselho 133 

do MAC em 23.04.2015. O Prof. Junior Barrera menciona que o texto foi 134 

aprovado pelo Conselho do MAC por unanimidade de 16 votos, e explica que fez 135 

o texto em questão em virtude de estar descontente sobre como o Conselho de 136 

Graduação e a Reitoria encaminharam a solução do ENEM, impondo sem uma 137 

análise mais profunda. Coloca que os dados do curso do BCC são preocupantes, 138 

pois apenas dois alunos conseguiram se formar no período de 4 anos, em 2013. 139 



Relata que está tomando algumas medidas como a reformulação do curso, 140 

menciona também que a evasão é da ordem de 1/3 sendo muito preocupante, 141 

não é o que queremos para o Departamento, porém isso ocorre porque os alunos 142 

estão chegando cada vez mais fracos à Universidade. Relata ainda que a única 143 

analise feita do ENEM, foi realizada pelos Professores Severino Toscano e 144 

Antonio L. Pereira a pedido da Congregação do IME. Por este motivo, solicita a 145 

Congregação que o apóie  no envio da documentação para o Conselho de 146 

Graduação para a discussão na pauta do mesmo. O Prof. Rodrigo Bissacot alega 147 

que conversou com alguns colegas das Universidades em Santa Catarina e no 148 

Rio Grande do Sul que disseram que os alunos estão chegando com a mesma 149 

bagagem, após a adoção do ENEM, nessas Universidades, que não houve 150 

mudanças. O Prof. Junior Barrera comenta a iniciativa da Universidade Federal 151 

do Rio Grande do Norte que possui um projeto que incentiva os alunos da escola 152 

pública a OBMEP e à Universidade, em contraponto com a USP que não faz 153 

incentivo. O Prof. Clodoaldo relembra que o CAEM tem projetos interessantes 154 

com a OBMEP. O Prof. Daciberg coloca que é preciso mais tempo para 155 

discussão do assunto. O Prof. Marcos Magalhães menciona que é preciso pensar 156 

mais sobre o documento; e sugere que a Congregação realize um seminário 157 

sobre o tema, no qual, várias pessoas possam participar e opinar. O Prof. 158 

Eduardo Colli acha que as manifestações do Departamento ou da Congregação 159 

não surtirão efeito nesse momento, que não mudaremos a opinião do Reitor ou 160 

do Pró-Reitor de Graduação. E sugere que o IME proponha exame de aptidão, 161 

pois seria uma maneira concreta, com pesos, para avaliar as habilidades dos 162 

candidatos. A Profa. Lúcia Barroso menciona que o assunto não está e nem se 163 

esgotará nunca. Após alguns apartes. É decidido que o Diretor enviará o 164 

documento do Mac para a Pró-Reitoria de Graduação. Quanto à realização de 165 

um seminário do IME para discutir o vestibular foi votado. Deliberação: aprovado 166 

por 30 votos favoráveis, 1 voto contrário e 0 abstenções que se fará um 167 

seminário para discussão do vestibular. 2.6 ELEIÇÃO ELETRÔNICA PARA 168 

CONGREGAÇÃO, CTA E CONSELHOS: Proposta de aplicação das eleições da 169 

Congregação, CTA e Conselhos dos Departamentos, por meio eletrônico. O Prof. 170 

Alan menciona que já utiliza o sistema na CCP do MAC. Foi solicitado pelos 171 

membros da congregação que seja encaminhado o link para obtenção de 172 

maiores informações sobre o sistema para que eles tenham mais subsídios para 173 

decidir sobre o tema. Matéria retirada de pauta, retornando na próxima reunião. 174 



2.7 MOÇÃO SOBRE AS CRECHES: Moção encaminhada pelo Prof Rodrigo 175 

Bissacot (MAP), solicitando a autonomia para os gestores das Creches/Pré-176 

Escolas da Universidade de São Paulo, no que se refere ao número de vagas 177 

para crianças nas Creches. O Prof. Rodrigo Bissacot explica que escreveu email 178 

solicitando que o tema fizesse parte da pauta porque entende que as creches 179 

deveriam aceitar novas crianças baseadas na capacidade de atendê-las e não 180 

como vem ocorrendo. Após vários apartes, foi colocado em votação. Deliberação: 181 

aprovado pela unanimidade dos presentes o encaminhamento da moção ao 182 

Reitor. E houve a votação para inclusão do dado de cancelamento de 46 vagas 183 

na creche central. Deliberação: aprovado por 11 votos favoráveis, 9 votos 184 

contrários e 2 abstenções para a inclusão do número 46. 2.8. MANIFESTAÇÃO 185 

SOBRE MATERIAL DISCRIMINATÓRIO/DiversIME para votação da redação 186 

proposta pelos Professores Marcos Magalhães e Fabio Tal e pelo Representante 187 

Discente da Graduação na Congregação, Sr. Ricardo Melo que será colocada na 188 

página do IME. Matéria retirada de pauta por falta de quorum, retornando na 189 

próxima reunião. Às dezoito horas e cinquenta e oito minutos o senhor Presidente 190 

declarou encerrada a sessão, agradecendo a presença de todos. Eu, Daniela 191 

Santana Carvalho,                                , Assistente Técnica Acadêmica, do 192 

Instituto de Matemática e Estatística da Universidade de São Paulo, lavrei a ata 193 

desta reunião, que será assinada por mim e pelos membros presentes à reunião 194 

em que ela for discutida e aprovada. São Paulo, 30 de abril de 2015.  195 


