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ATA DA 579ª SESSÃO (ORDINÁRIA) DA CONGREGAÇÃO - Aos dez 1 

dias do mês de março de dois mil e dezesseis, às dezesseis horas e dez 2 

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

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

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

Presidente, Professor Doutor Clodoaldo Grotta Ragazzo, Diretor do 6 

Instituto, declara abertos os trabalhos com a presença dos seguintes 7 

membros: Severino Toscano do Rego Melo (Vice-Diretor), Artur Hideyuki 8 

Tomita (Chefe do MAT), Adilson Simonis (Chefe do MAE), Fábio 9 

Armando Tal (Suplente de Chefe do MAP), Junior Barrera (Chefe do 10 

MAC), Marcos Dimas Gubitoso (Suplente de Presidente da CG), 11 

Henrique Guzzo Junior (Presidente da CPG), Júlio Michael Stern 12 

(Suplente de Presidente da CPq), Eduardo Colli (Presidente da CCEx), 13 

Daciberg Lima Gonçalves, Fabio Prates Machado, Eduardo do 14 

Nascimento Marcos, Marcelo Finger, Roberto Marcondes Cesar Jr. e 15 

Routo Terada (Representantes dos Professores Titulares); Alan Mitchell 16 

Durham, Marcos Nascimento Magalhães, Miguel Natalio Abadi, Pierluigi 17 

Benevieri, Ronaldo Fumio Hashimoto e Vanderlei da Costa Bueno, 18 

(Representantes dos Professores Associados); Claudia Monteiro 19 

Peixoto, Gisela Tunes da Silva, Pedro Aladar Tonelli e Viviana Giampaoli 20 

(Representantes dos Professores Doutores); Ana Luiza da Conceição 21 

Tenório e Uriel Engel Piffer (Representantes Discentes de Graduação), 22 

Bartira Maués (Representante Discente – pós-graduação), Elizabeth 23 

Barbosa dos Santos e Cícero Wandemberg Alexandre de Oliveira 24 

Vargas (Representantes dos Servidores Não-Docentes), perfazendo 31 25 

comparecimentos sobre um total de 41 membros. Presentes também: 26 

Daniela Santana Carvalho (Assistente Técnica Acadêmica); Paixão de 27 

Mattos Padrão Saldanha (Assistente Técnica Administrativa) e Joaquim 28 

Vilemar de Sousa Rocha (Assistente Técnico Financeiro). EXPEDIENTE 29 
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- ATAS: Ata da sessão 578ª (ordinária) realizada em 10.12.2015. 30 

Aprovada por unanimidade dos presentes. COMUNICAÇÕES DO 31 

PRESIDENTE: O Diretor relata que o Regimento da Graduação voltou a 32 

ser discutido pela Pró-Reitoria de Graduação e foi enviado à Comissão 33 

de Graduação que está analisando. A Assistente Acadêmica enviará a 34 

todos os Professores do IME para analisarem e será marcada uma 35 

reunião aberta, nos mesmos moldes que foi discutido as alterações do 36 

Concurso Vestibular. Após essa reunião o texto será enviado para a 37 

Congregação de Abril ou Maio. O Diretor relata ainda que haverá uma 38 

proposta de rearranjo das Comissões de Avaliação na USP e 39 

provavelmente o assunto será discutido pela Congregação de maio e/ou 40 

junho. COMUNICAÇÕES DOS PRESIDENTES DAS COMISSÕES E 41 

DO REPRESENTANTE JUNTO AO CO – O Presidente da CCEx, Prof. 42 

Eduardo Colli fala sobre eleição do Vice da CCEx, em virtude da 43 

aposentadoria da Profa. Martha Salerno Monteiro. Relata que o novo 44 

Pró-Reitor de Cultura e Extensão Universitária assumiu, Prof. Marcelo de 45 

Andrade Romero, porque o Reitor propôs um novo Programa de ação 46 

para a PRCEU e a Prof.ª Maria Arminda não concordou. O Presidente 47 

da CPG, Prof. Henrique Guzzo Junior menciona o nome do novo Pró-48 

Reitor de Pós-Graduação, Prof. Carlos Gilberto Carlotti Jr. que também é 49 

Diretor da FMRP, mas vai deixar o cargo. Menciona também que as 50 

Comissões de Pós-graduação interunidades ainda não têm 51 

regulamentação definida. O representante do Co, Prof. Júnior Barrera 52 

menciona que havia um representante dos funcionários que participaria 53 

do Co, mas o Reitor tinha um parecer impedindo a participação do 54 

mesmo, o que alterou um pouco os ânimos dos funcionários na reunião. 55 

Ele diz que a forma que foi feita a transição dos Pró-Reitores não foi 56 

como ele imaginava, nem dos que estavam saindo, mencionando como 57 

foi o mandato e nem dos que estavam chegando, colocando as novas 58 
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ideias. Não mencionaram a análise do que aconteceu e nem as 59 

perspectivas para o futuro. MANIFESTAÇÕES DOS MEMBROS: O 60 

Prof. Daciberg fala sobre a questão da nova legislação das Comissões 61 

Estatutárias, que não devem ser abertos editais para eleição enquanto a 62 

Congregação não se manifestar. O Prof. Alan elogia o Setor de 63 

Convênios e Projetos. O Diretor também elogia o setor de Convênios e 64 

Projetos. A discente Bartira fala que na reunião de dezembro os grupos 65 

de mulheres e existimos disseram que além do envio da carta ao Reitor, 66 

eles iriam fazer várias coisas, e estão fazendo várias reuniões, mesas 67 

redondas (a próxima será em 16.03.2016 no Auditório do Jacy) e 68 

palestras e que também estão fazendo encontros com o Diretor para 69 

falar dos problemas levantados. O Prof. Tomita solicita a inclusão na 70 

pauta de um item sobre a discussão da terceirização do clube dos 71 

Professores e solicita que a Congregação endosse o abaixo assinado, 72 

que já tem 800 assinaturas. O Prof. Marcos comenta que irá começar a 73 

campanha salarial, e levantou alguns pontos em relação à postura da 74 

Reitoria, como: a questão das creches, do bandejão, do clube dos 75 

professores, a questão da reposição dos cargos de professores. 76 

DISCUSSÃO DA PAUTA: Inclusão na pauta dos seguintes itens: 2.0 – 77 

Estrutura Curricular do MAP, 2.9 – Relatório de Atividades do CCSL, 78 

2.10 – Nova regulamentação para eleição de Presidente das Comissões 79 

Estatutárias, 2.11 – Abaixo assinado do Clube da Universidade. ORDEM 80 

DO DIA – 2.0 - Departamento de Matemática Aplicada - Bacharelado em 81 

Matemática Aplicada com alterações para o 2º semestre de 2016 – 82 

Aprovada pelo Conselho do Departamento em 17.02.2016. Deliberação: 83 

Aprovado pela unanimidade dos presentes. 2.1 – ELEIÇÃO – Eleição 84 

complementar: Edital para Eleição Complementar que será realizada em 85 

18.04.2016. Deliberação: Aprovado por unanimidade dos presentes. 2.2 86 

- TERMOS DE COLABORAÇÃO – PROFESSOR SÊNIOR - 2.2.1 - 87 
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Sergio Alves (MAT). Aprovado pelo Conselho do Departamento em 88 

24.02.2016. 2.2.2 - Francisco César Polcino Milies (MAT). Aprovado pelo 89 

Conselho do Departamento em 24.02.2016. 2.2.3 - Jorge Manuel 90 

Sotomayor Tello (MAP). Aprovado pelo Conselho do Departamento em 91 

17.02.2016. Deliberação dos itens 2.2.1 a 2.2.3: Aprovados por 92 

unanimidade dos presentes. 2.3 - RECURSO CONTRA DECISÃO DA 93 

CG - 2.3.1. Matrícula em Disciplina - Hugo Saragosa Ferreira (LM), 94 

requer matrícula fora de prazo na disciplina MAT0341. Recurso não 95 

acatado pela CG em 04.03.2016. 2.3.2. Matrícula em Disciplina – Carlos 96 

Augusto Motta Lima (BCC), requer matrícula fora de prazo na disciplina 97 

MAC0338. Recurso não acatado pela CG em 04.03.2016. 2.3.3. 98 

Aproveitamento de estudos – Ricardo Angelo Monteiro Canale (LM) 99 

requer aproveitamento de estudos nas disciplinas MAT0310 e MAT0419. 100 

Recurso não acatado pela CG em 04.03.2016. A discente Bartira diz que 101 

não entende o porquê de não deixar a pessoa fazer a matéria se ela 102 

passou. Diz que a Unidade deveria deixar o aluno ter autonomia. O 103 

Diretor diz que não é o momento para esta discussão. A Prof.ª Claudia 104 

diz que o momento para discutir sobre o assunto é no momento da 105 

estrutura curricular. Deliberação dos itens 2.3.1 a 2.3.3: Recursos 106 

indeferidos por 01 voto favorável, 28 votos contrários e 02 abstenções. 107 

2.4 – COMPARTILHAMENTO DE VAGAS -  Abertura de 2 vagas para 108 

os alunos do Instituto de Astronomia e Geofísica, 2 vagas para os alunos 109 

do Instituto de Física e 2 vagas para os alunos do Instituto de Química, 110 

em disciplinas oferecidas pelo IME. Aprovado pela CG em 04.12.2015. O 111 

Diretor explica que todas essas Unidades abririam vagas umas para as 112 

outras. No IME, os Departamentos MAC, MAE e MAP aceitaram e o 113 

MAT aceitou apenas para algumas disciplinas. O Prof. Toscano explica 114 

que os alunos poderão se matricular direto no Júpiter nessas duas 115 

vagas, o que não exclui que o aluno tente se matricular por requerimento 116 
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em outras vagas. O Diretor diz que as vagas irão aparecer diretamente 117 

para o aluno o que estimulará o mesmo a se matricular. A Prof.ª Gisela 118 

quer saber porque o MAT não abriu para todos os alunos. O Diretor e o 119 

Chefe do Departamento, Prof. Tomita não sabem porquê. O Prof. 120 

Marcos Gubitoso explica o que mudará para o aluno é que vai aparecer 121 

diretamente para o mesmo como disciplina disponível e para os demais 122 

não, apenas por requerimento. Deliberação: Aprovado por unanimidade 123 

dos presentes. 2.5 - CONVÊNIOS - 2.5.1 - Homologação - Convênio de 124 

cooperação acadêmica entre o IME e a Università Di Firenzi (Itália), 125 

visando à cooperação acadêmica para fins de intercâmbio de 126 

estudantes, docentes/pesquisadores e membros da equipe técnico 127 

administrativa. Aprovado pelo Conselho do MAT em 24.02.2016. 128 

Aprovado ad referendum da Congregação, pelo Senhor Diretor, em 129 

26.02.2016. 2.5.2 - Homologação - Convênio de cooperação acadêmica 130 

entre o IME e a Universitè Felix Houphouet-Boigny (Costa do Marfim), 131 

visando à cooperação acadêmica para fins de intercâmbio de 132 

estudantes, docentes/pesquisadores e membros da equipe técnico 133 

administrativa. Aprovado pelo Conselho do MAT em 24.02.2016. 134 

Aprovado ad referendum da Congregação, pelo Senhor Diretor, em 135 

26.02.2016. Deliberação dos itens 2.5.1 e 2.5.2: Homologados por 136 

unanimidade dos presentes. 2.5.3 - Convênio de cooperação acadêmica 137 

entre o IME e a University of Maryland (Estados Unidos), visando 138 

promover a cooperação acadêmica entre as duas Instituições, em áreas 139 

de interesse comum, por meio do desenvolvimento conjunto de projetos 140 

de pesquisa. Aprovado ad referendum do Conselho do MAT, pelo 141 

Senhor Chefe do Departamento de Matemática em 04.03.2016. 142 

Deliberação: Aprovado pela unanimidade dos presentes. 2.6 - 143 

ALTERAÇÃO DAS NORMAS DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO 144 

EM CIÊNCIAS DA COMPUTAÇÃO - Alterações do Regulamento do 145 
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Programa de Pós-Graduação em Ciências da Computação: Alteração do 146 

item XV – Idiomas permitidos para redação e defesa de dissertações e 147 

teses. Aprovado pela CGP em 12.02.2016. Deliberação: Aprovado por 148 

unanimidade dos presentes. 2.7 - ELEIÇÃO PARA A PRESIDÊNCIA E 149 

VICE-PRESIDÊNCIA DA COMISSÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO 150 

INTERUNIDADES EM BIOINFORMÁTICA - Eleição para escolha do 151 

Presidente e Vice-Presidente da Comissão de Pós-Graduação 152 

Interunidades em Bioinformática. Chapa inscrita: João Carlos Setúbal 153 

(Presidente) e Junior Barrera (Vice-Presidente). Deliberação: Após 154 

votação secreta, foram eleitos os Profs. João Carlos Setúbal 155 

(Presidente) e Junior Barrera (Vice-Presidente) com o seguinte 156 

resultado: 26 votos sim, 04 votos em branco e 01 voto nulo. 2.8 - 157 

CONVÊNIO DE PATROCÍNIO - Convênio de Patrocínio entre o IME e o 158 

Google Brasil para realização da São Paulo School of Advanced Science 159 

on Algorithms, Combinatorics and Optimization no período de 18 a 160 

29.07.2016. Após discussões decidiu-se votar se a matéria seria retirada 161 

de pauta: Com 6 votos favoráveis, 17 votos contrários e 07 abstenções a 162 

matéria permaneceu na pauta para deliberação. Deliberação: Aprovado 163 

o convênio por 18 votos favoráveis, 03 votos contrários e 09 abstenções. 164 

2.9 – RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO CCSL 2014-2015 - Apreciação 165 

do Relatório de Atividades dos anos de 2014 e 2015 do Centro de 166 

Competência em Software livre (CCSL). Aprovado pelo Conselho do 167 

MAC em 18.02.2016. Deliberação: Matéria retirada de pauta para o 168 

envio aos membros da Congregação o referido relatório para análise, 169 

retornando na reunião da Congregação de 28.04.2016. 2.10 – NOVA 170 

REGULAMENTAÇÃO PARA ELEIÇÃO DE PRESIDENTE E VICE-171 

PRESIDENTE DAS COMISSÕES ESTATUTÁRIAS. O Prof. Tonelli 172 

menciona que achou as regras bem claras e não vê nenhum problema 173 

em segui-las. A não ser o trabalho que as pessoas terão em se inscrever 174 
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em chapas. O Prof. Daciberg fala que a única coisa razoável é 175 

continuarem a fazer como estavam fazendo. A Congregação escolhe 176 

dentre os membros da Comissão. O Prof. Marcos quer saber qual a 177 

possibilidade que a Congregação tem de transformar em regra e não 178 

colocar na pauta candidatos que não sejam da comissão. Menciona 179 

também que devemos fazer uma declaração de intenção genérica que a 180 

Congregação do IME gostaria que os candidatos fossem membros da 181 

comissão. O Prof. Alan diz que somos obrigados a fazer de acordo com 182 

a nova regra. O Prof. Fabio diz que quando há concursos, o 183 

departamento faz uma lista e a Congregação endossa e que é natural 184 

que os Presidentes das Comissões sejam um dos membros da referida 185 

Comissão. Afirma que é por conta disso que sempre funcionou o 186 

Presidente da CPG ser um dos Coordenadores das CCPs. O Prof. 187 

Tonelli diz não estar entendendo a forma que as pessoas entendem as 188 

comissões. Coloca que a participação de outras pessoas será rica e que 189 

quanto mais participarem melhor é. Coloca que a Comissão pode eleger 190 

informalmente e enviar para a Congregação que aceitará ou não. O Prof. 191 

Junior Barrera diz que se a Congregação está contente com a forma que 192 

é feita, não deve fazer nada, apenas as Comissões declaram suas 193 

intenções e a Congregação poderá aceitar. O Prof. Daciberg diz que 194 

gostaria de saber se antes da aprovação dessa Resolução a mesma 195 

estivesse vindo para a Congregação alguém aceitaria. O Diretor 196 

responde que ele teria sido favorável. O Prof. Daciberg diz não acreditar. 197 

Diz que é questão de afunilar mais poder na mão do Reitor. Diz que não 198 

se lembra de nenhum colega ter falado negativamente sobre isso. A 199 

Profª. Gisela diz não ter competência para votar para escolha de 200 

presidente e vice-presidente de comissão, que está um pouco afastada. 201 

O Prof. Marcos diz que há um pré-requisito, no caso da CPG, que o 202 

candidato precisa ser orientador credenciado, mas a Congregação deve 203 
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consultar a Procuradoria Geral se pode colocar como pré-requisito, para 204 

as eleições de presidentes e vice-presidentes das Comissões 205 

estatutárias que o candidato deva ser membro da devida Comissão. O 206 

Prof. Julio Stern diz que gostaria que a Congregação continuasse 207 

fazendo como sempre foi feito, mas devido a nova legislação isso não 208 

pode ocorrer. A Profª. Claudia menciona que poderá ter duas chapas 209 

saindo da mesma Comissão para a Congregação votar, e isso poderá 210 

ser um problema. O Diretor diz que a Congregação escolhe. O Prof. 211 

Eduardo Marcos diz que quer colocar em pauta para enviar ao Co que o 212 

Instituto prefere que as comissões enviem candidatos que sejam 213 

membros das mesmas. O Prof. Marcos diz que gostaria que a 214 

Congregação encaminhasse a pergunta formalmente à Procuradoria 215 

Geral. O Prof. Junior Barrera coloca que a Congregação terá que 216 

conviver com isso. O Diretor quer saber qual é o receio. O Prof. Marcos 217 

explica que tem uma comissão pendurada nos departamentos e tem o 218 

diretor que tem domínio da Congregação, se ele tem adversários nas 219 

Comissões, isso provocará um processo que emergirá dos 220 

departamentos e por isso quanto mais a Congregação formalizar, menos 221 

problemas teremos pela frente. O Prof. Fabio diz que a condição para 222 

ser Presidente das Comissões é ser membro da mesma. Se for razoável 223 

a Congregação faz a consulta. O Prof. Daciberg diz que não vai 224 

continuar com as discussões porque é mais uma manipulação e que 225 

aqueles que são a favor do Prof. Marcos que seja feita consulta à 226 

Procuradoria Geral e a Congregação deve votar. São 18h40 e o quórum 227 

acabou sem a votação. O Diretor diz que a ordem será outra, a 228 

Congregação consulta e depois vota. Prof. Adilson diz ficar 229 

impressionado com a discussão, se a Comissão está boa a 230 

Congregação votará nela, é mais abertura e mais democracia, quanto 231 

mais chapas, mais discussões. O Prof. Daciberg diz que irão votar para 232 
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Reitor. A Discente Bartira diz que deveriam fazer uma discussão pois o 233 

que a Profª. Claudia mencionou poderá acontecer (2 chapas da mesma 234 

Comissão). Nada mais havendo a tratar, às dezoito horas e quarenta 235 

minutos o senhor Presidente declara encerrada a sessão, agradecendo 236 

a presença de todos. Eu, Daniela Santana Carvalho, 237 

_________________, Assistente Técnica Acadêmica, do Instituto de 238 

Matemática e Estatística da Universidade de São Paulo, lavrei a ata 239 

desta reunião, que será assinada por mim e pelos membros presentes à 240 

reunião em que ela for discutida e aprovada. São Paulo, 10 de março de 241 

2016. 242 


