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ATA DA 577ª SESSÃO (ORDINÁRIA) DA CONGREGAÇÃO - Aos vinte e 1 

nove dias do mês de outubro de dois mil e quinze, às dezesseis horas e 2 

quatorze minutos, reuniu-se a Congregação do Instituto de Matemática e 3 

Estatística da Universidade de São Paulo na sala da Congregação, Bloco 4 

A, Cidade Universitária “Armando de Salles Oliveira”. O senhor Presidente, 5 

Professor Doutor Clodoaldo Grotta Ragazzo, Diretor do Instituto, declara 6 

abertos os trabalhos com a presença dos seguintes membros: Severino 7 

Toscano do Rego Melo (Vice-Diretor), Artur Hideyuki Tomita (Chefe do 8 

MAT), Adilson Simonis (Chefe do MAE), Sergio Muniz Oliva Filho (Chefe do 9 

MAP), Junior Barrera (Chefe do MAC), Henrique Guzzo Junior (Presidente 10 

da CPG), Paolo Piccione (Presidente da CPq), Daciberg Lima Gonçalves, 11 

Eduardo do Nascimento Marcos, Frank Michael Forger, Júlio Michael Stern, 12 

Marcelo Finger e Yoshiharu Kohayakawa (Representantes dos Professores 13 

Titulares); Clélia Maria de Castro Toloi, Marcos Nascimento Magalhães, 14 

Miguel Natalio Abadi, Ronaldo Fumio Hashimoto e Vanderlei da Costa 15 

Bueno, (Representantes dos Professores Associados); Ivan Struchiner, 16 

Claudia Monteiro Peixoto, Gisela Tunes da Silva e Viviana Giampaoli 17 

(Representantes dos Professores Doutores), Pedro Aladar Tonelli (Suplente 18 

de Representante dos Professores Doutores); Bartira Maués 19 

(Representante Discente – graduação), Elizabeth Barbosa dos Santos e 20 

Cícero Wandemberg Alexandre de Oliveira Vargas (Representantes dos 21 

Servidores Não-Docentes), perfazendo 27 comparecimentos sobre um total 22 

de 42 membros. O Prof. Alexandre Martins Rodrigues, representante dos 23 

ex-alunos do Conselho Universitário, estava presente como convidado. 24 

Presentes também: Daniela Santana Carvalho (Assistente Técnica 25 

Acadêmica); Paixão de Mattos Padrão Saldanha (Assistente Técnica 26 

Administrativa) e Joaquim Vilemar de Sousa Rocha (Assistente Técnico 27 

Financeiro). EXPEDIENTE - ATAS: Ata da sessão 575ª (ordinária) 28 

realizada em 13.8.2015, aprovada por unanimidade dos presentes. Ata da 29 

sessão 576ª (ordinária), realizada em 24.8.2015, aprovada por unanimidade 30 

dos presentes, após pequenas alterações. COMUNICAÇÕES DO 31 

PRESIDENTE: O Prof. Clodoaldo agradece a presença do Prof. Alexandre 32 

Martins Rodrigues como convidado e único representante de sua geração 33 

no colegiado. COMUNICAÇÕES DOS PRESIDENTES DAS COMISSÕES 34 

E DO REPRESENTANTE JUNTO AO CO – O Prof. Junior Barrera – 35 

Representante junto ao CO, informa que foi à reunião do último CO e diz 36 

que a boa notícia é que em 2015 todos os compromissos serão cumpridos, 37 

salários e o 13º serão pagos sem atrasos. Ele diz que foi perguntado 38 

quando podemos correr risco de rebaixamento de salário, mas não foi dito, 39 

apenas que até o final deste ano não teremos nenhuma perda de salários; 40 

menciona também que foi perguntado, por um funcionário, sobre a 41 

desarticulação das creches e o Reitor respondeu que os funcionários que 42 

têm direito a receber os valores referentes às creches estão recebendo; 43 

que o Reitor disse que a única preocupação é a reposição de professores. 44 

Informa também que houve algumas mudanças no Estatuto, por exemplo, 45 

que a Eleição para Diretor e Vice-Diretor com a mudança terá inscrição 46 
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através de chapa Diretor e Vice-Diretor, além de ter Projeto de Gestão, 47 

foram aprovados com 80% dos votos. Quanto à escolha dos Presidentes 48 

das Comissões Estatutárias, as propostas foram quatro: 1) Diretor e Vice-49 

Diretor escolhem os presidentes das quatro comissões estatutárias. 2) As 50 

chapas para Eleição de Diretor e Vice-Diretor terão mais quatro nomes que 51 

serão os presidentes das quatro comissões estatutárias. 3) Após eleição de 52 

Diretor e Vice-Diretor a Congregação escolhe os quatro Presidentes, não 53 

necessariamente entre seus membros, mas entre os professores do 54 

Instituto. 4) Cada Comissão escolhe o seu Presidente e a Congregação 55 

referenda. O Prof. Clodoaldo dá as boas vindas ao novo Chefe do MAT, 56 

Prof. Artur Tomita. E pede desculpas públicas ao Prof. Pierluigi, alegando 57 

que ele tinha toda razão na questão da discussão sobre a média, no último 58 

item da pauta de Setembro/2015, item 2.11 “critérios para distribuição de 59 

cargos para professor titular”. Alega ainda que não tinha entendido o que 60 

ele queria dizer e agradece ao Prof. Marcos Nascimento que explicou o que 61 

ele não havia entendido. O Prof. Paolo Piccione, Presidente da CPq, 62 

informa que a supervisão de pós doutorandos por professores aposentados 63 

podem ocorrer somente quando o Professor tiver o contrato de Prof. Sênior 64 

vigente, que os dois pedidos do IME não foram aceitos dentro do grande 65 

projeto FINEP da Pró-Reitoria de Pesquisa e que a CPq está estudando 66 

mudanças em sua página, que será utilizado um software que permitirá que 67 

ele próprio ou a secretária a atualizem e afirma que sugestões poderão ser 68 

enviadas para ele. O Prof. Henrique Guzzo, Presidente da CPG, informa 69 

sobre o Edital de Internacionalização da Pró-Reitoria de Pós-Graduação da 70 

USP, no qual eles analisaram apenas as propostas que se iniciam até 71 

15.01.2016. Já as que começariam após essa data, teoricamente não foram 72 

analisadas. A CCP da Matemática entrou com um pedido de 73 

esclarecimentos sobre qual a forma que foram realizadas as análises dos 74 

projetos. MANIFESTAÇÕES DOS MEMBROS: O Prof. Toscano informa 75 

que a Comissão de Professores Titulares está se reunindo para elaborar 76 

dois textos que devem ser enviados até 31.12.2015 para a Reitoria: Texto 77 

descrevendo a Unidade, Texto destacando os aspectos Acadêmicos da 78 

proposta. Além desses, cada Departamento deverá elaborar um texto para 79 

ser enviado junto com a solicitação de novos cargos. Preliminarmente, a 80 

Comissão já decidiu propor à Congregação a solicitação de 7 novos cargos: 81 

3 para o MAT, 2 para o MAP, 1 para o MAE e 1 para o MAC e que esses 82 

números foram discutidos com base nas manifestações de cada 83 

departamento, nos critérios que estão na pauta. O Prof. Eduardo Marcos 84 

pergunta o que o novo regimento prevê no caso em que o mandato de 85 

chefe e vice-chefe não terminam juntos. O Prof. Clodoaldo responde que o 86 

Vice ficará com um mandato tampão até completar o mandato do chefe e a 87 

partir desse momento começará a eleição por chapa. Isso ocorrerá também 88 

com os Presidentes das Comissões Estatutárias. O Prof. Forger quer saber 89 

quando houver renúncia como irá ficar, não haverá chapa? O Prof. 90 

Clodoaldo esclarece que precisará ser chamada nova eleição em tempo 91 

hábil. O Prof. Forger diz que essa mudança das Comissões Estatutárias 92 
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deveriam ser melhor discutidas. O Prof. Clodoaldo diz que o dia para 93 

discutir e definir é hoje, pois será votado no próximo CO. O Prof. Alexandre 94 

diz que antigamente o Diretor era quem escolhia os Presidentes das 95 

Comissões, isso não era bom porque havia problemas e conflitos. Por outro 96 

lado precisamos lembrar que o Diretor eleito tem de conseguir cumprir seu 97 

planejamento de gestão. O Prof. Marcos acha que se ele tivesse de elencar 98 

mudanças para serem discutidas jamais pautaria isso; que deveriam 99 

discutir assuntos mais relevantes e menos periféricos. O Prof. Tonelli acha 100 

que a Congregação deve colocar na pauta hoje, mas que deve ouvir as 101 

Comissões. A Prof.ª Claudia Peixoto quer saber porque precisa mudar. O 102 

Diretor diz que é porque em algumas Unidades tinham problemas com os 103 

Presidentes de Comissões e Chefes de Departamentos. DISCUSSÃO DA 104 

PAUTA: Incluída no último item de pauta: 2.9. Eleição de Diretores, Vice-105 

Diretores e Presidentes das Comissões Estatutárias: 13 votos favoráveis, 106 

10 votos contrários e 3 abstenções. ORDEM DO DIA - 2.1 - ELEIÇÃO – 107 

2.1.1 ELEIÇÃO - 2.1.1 - Comissão de Graduação – Representantes do 108 

MAT: Proposta de recondução dos Profs. Mary Lílian Lourenço (titular) e 109 

Daniel Victor Tausk (suplente), com mandato de três anos, a partir de 110 

26.10.2015. Aprovada pelo Conselho do Departamento em 30.09.2015. 111 

Deliberação: Aprovado pela unanimidade dos presentes. 2.2 CONCURSOS 112 

– 2.2.1 - Relatórios Comissões Julgadoras – Homologação. A) - Concurso 113 

de Titular (MAC) – Candidato indicado: Sinai Robins. Deliberação: 114 

Aprovado pela unanimidade dos presentes. B) - Concurso de Livre-115 

Docência (MAP) – Candidato aprovado: Rodrigo Bissacot Proença. 116 

Deliberação: Aprovado pela unanimidade dos presentes. C) - Concurso de 117 

Livre-Docência (MAP) – Candidato aprovado: Gabriel Haeser. Deliberação: 118 

Aprovado pela unanimidade dos presentes. 2.3 - TERMOS DE 119 

COLABORAÇÃO – PROFESSOR SÊNIOR 2.3.1 - Carlos Alberto de 120 

Bragança Pereira (MAE). Aprovado pelo Conselho do Departamento em 121 

15.10.2015. Deliberação: Aprovado por 25 votos favoráveis e 2 abstenções. 122 

2.3.2 - Pablo Augusto Ferrari (MAE). Aprovado pelo Conselho do 123 

Departamento em 15.10.2015 Deliberação: Aprovado por 20 votos 124 

favoráveis e 7 abstenções. 2.4 - CONVÊNIOS DE ESTÁGIOS – Delegação 125 

de competência para a CG para formalização de convênios, contratos em 126 

que a USP figura como contratada e outros ajustes do gênero, com objeto 127 

preponderante de Graduação (Res. CoG 7039/2015). Deliberação: 128 

Aprovado pela unanimidade dos presentes. 2.5 – CONVÊNIOS DE 129 

PESQUISA - Delegação de competência para a CPq para formalização de 130 

Termos de Transferência de Material Simplificados, Acordos de 131 

Confidencialidade e Termos Aditivos com objeto preponderante de 132 

Pesquisa (Res. CoPq 7047/2015). Deliberação: Aprovado pela unanimidade 133 

dos presentes. 2.6. – PROGRAMA “ANO SABÁTICO” NO IEA - Flávio 134 

Ulhoa Coelho (MAT) – inscrição no Programa “Ano Sabático” junto ao 135 

Instituto de Estudos Avançados (Resolução nº 7069 de 19.06.2015), sem 136 

dispensa da carga didática. Aprovado pelo Conselho do Departamento em 137 

30.09.2015.  Deliberação: Aprovado pela unanimidade dos presentes. 2.7. 138 
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– PROJETO FAPESP - Projeto para uso de Reserva Técnica para 139 

Infraestrutura Institucional de Pesquisa – 2015 (anexo). O Prof. Clodoaldo 140 

explica que no ano passado solicitou para reforma do prédio, mas foi 141 

negado. Neste ano ele propõe utilizar a reserva técnica para comprar 142 

estantes deslizantes para a biblioteca, aparelhos de ar condicionados para 143 

laboratórios e equipamentos de informática. A Prof.ª Claudia pergunta se 144 

esses arquivos ficarão no andar de cima e se o piso aguenta. O Prof. 145 

Clodoaldo diz que foi feita uma análise estrutural da laje do piso superior e 146 

concluiu-se que ele suporta os armários deslizantes. O Prof. Marcos acha 147 

que não pode combinar o deslizante com a altura. O Prof. Sergio Oliva acha 148 

que o recurso poderia ser utilizado para outras coisas e que poderiam adiar 149 

para a próxima reunião a decisão. O Prof. Clodoaldo diz que colocou no 150 

projeto o que ele acha que o IME deveria aprovar. O Prof. Sergio Oliva 151 

acha que poderia colocar wifi no IME todo, por exemplo, com esta verba. O 152 

Prof. Paolo pergunta se essa verba tem todo ano. O Prof. Clodoaldo 153 

esclarece que neste ano o IME recebeu 1,8 milhões em virtude da 154 

contrapartida do CEPID do Prof. Galves, que é 10 milhões (ordem de 20% 155 

a contrapartida). O Prof. Julio Stern recomenda que se compre o mais 156 

rápido possível os armários porque o preço pode aumentar. O Prof. Adilson 157 

acha que a biblioteca é prioritária, mas não os arquivos deslizantes. A Prof.ª 158 

Gisela acha importante que se tenha mais espaço na biblioteca. A 159 

funcionária Elisabete explica que os arquivos são necessários, que há no 160 

IME uma resistência quanto ao descarte de material, que na biblioteca tem 161 

material de mais de 30 anos que nunca foi consultado e que com os 162 

arquivos deslizantes economizarão um espaço grande. A discente Bartira 163 

pergunta qual espaço que será ganho. A funcionária Elisabete responde 164 

que são para as mesas. A Prof.ª Claudia acha que o espaço de cadeirante 165 

é necessário e questiona de quanto será o ganho do espaço e se será 166 

destinado exclusivamente ao público. O Prof. Clodoaldo diz que sim, que o 167 

plano para a biblioteca é complexo porque o IME tem que ouvir várias 168 

instâncias, que não há projeto formal e que o espaço será destinado 169 

exclusivamente para o público. O Prof. Marcos acha importante discutir, a 170 

demanda é real e deveria ter um plano geral, com a urgência devida, mas 171 

que a Congregação deve refletir antes de decidir. A discente Bartira acha 172 

que a demanda é importante, que no IME não tem espaço para estudar em 173 

grupos e também seria importante pensarmos onde serão guardados os 174 

novos livros, precisa ser um projeto rápido. Acha que a Congregação deve 175 

pensar mais para decidir. O Prof. Clodoaldo acha que o espaço da 176 

Biblioteca precisa ser readequado, o acervo de periódicos não vai crescer 177 

mais, mas o de livros sim. A Profa.ª Cláudia sugere separar a votação em 178 

dois momentos: 1º votamos a compra de equipamentos e 2º votamos os 179 

armários deslizantes para a Biblioteca. O Prof. Clodoaldo diz que será 180 

colocada uma proposta contra a outra para a votação. Deliberação: 181 

Aprovado por 12 votos favoráveis a separar os assuntos, 9 votos favoráveis 182 

em votar os assuntos juntos e 1 abstenção. O Diretor coloca em votação a 183 

compra dos equipamentos: Deliberação: Aprovados por unanimidade dos 184 
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presentes a compra dos equipamentos. O Diretor coloca em votação a 185 

compra dos armários delizantes para a Biblioteca: Deliberação: 11 votos 186 

favoráveis, 5 votos contrários e 6 abstenções. O plano para uso de reserva 187 

técnica foi aprovado. 2.8 - CRITÉRIOS PARA DISTRIBUIÇÃO DE 188 

CARGOS PARA PROFESSOR TITULAR - 2.8.1. Discussão da proposta 189 

do IME referente aos critérios gerais para análise e alocação de cargos 190 

para o IME (anexo), com a inclusão das contribuições discutidas na última 191 

reunião da Congregação, levando em conta as manifestações dos 192 

Departamentos. 2.8.2. Manifestações MAT, MAP e MAE. Matéria retirada 193 

de pauta, retornando na próxima reunião da congregação por falta de 194 

quorum. 2.9 - ELEIÇÃO DE DIRETORES, VICE-DIRETORES E 195 

PRESIDENTES DAS COMISSÕES. Matéria não discutida por falta de 196 

quorum. Nada mais havendo a tratar, às dezoito horas e dezenove minutos 197 

o senhor Presidente declara encerrada a sessão, agradecendo a presença 198 

de todos. Eu, Daniela Santana Carvalho, _________________, Assistente 199 

Técnica Acadêmica, do Instituto de Matemática e Estatística da 200 

Universidade de São Paulo, lavrei a ata desta reunião, que será assinada 201 

por mim e pelos membros presentes à reunião em que ela for discutida e 202 

aprovada. São Paulo, 29 de outubro de 2015. 203 


