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ATA DA 582ª SESSÃO (ORDINÁRIA) DA CONGREGAÇÃO - Aos vinte e três 1 

dias do mês de junho de dois mil e dezesseis, às dezesseis horas e vinte e oito 2 

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

Universidade de São Paulo na sala da Congregação, Edifício Professor Cândido 4 

Lima da Silva Dias, Cidade Universitária “Armando de Salles Oliveira”. O senhor 5 

Presidente, Professor Doutor Severino Toscano do Rego Melo, Vice-Diretor em 6 

exercício do Instituto, declara abertos os trabalhos com a presença dos 7 

seguintes membros: Artur Hideyuki Tomita (Chefe do MAT), Adilson Simonis 8 

(Chefe do MAE), Junior Barrera (Chefe do MAC), Marcos Dimas Gubitoso (Vice-9 

Presidente da CG), Henrique Guzzo Junior (Presidente da CPG), Júlio Michael 10 

Stern (Presidente da CPq), Eduardo Colli (Presidente da CCEx), Daciberg Lima 11 

Gonçalves, Frank Michael Forger, Marcelo Finger, Roberto Marcondes Cesar 12 

Junior, Routo Terada e Yoshiharu Kohayakawa, (Representantes dos 13 

Professores Titulares); Alan Mitchell Durham, Marcos Nascimento Magalhães, 14 

Pierluigi Benevieri, Ronaldo Fumio Hashimoto e Vanderlei da Costa Bueno, 15 

(Representantes dos Professores Associados); Ivan Struchiner, Gisela Tunes da 16 

Silva, Pedro Aladar Tonelli e Viviana Giampaoli (Representantes dos 17 

Professores Doutores); Ana Luiza da Conceição Tenório e Uriel Engel Piffer 18 

(Representantes Discentes de Graduação), Marisa dos Reis Cantarino 19 

(Suplente de Representante Discente de Pós-graduação), Elizabeth Barbosa 20 

dos Santos (Representante dos Servidores Técnicos Administrativos), 21 

perfazendo 27 comparecimentos sobre um total de 40 membros. Presentes 22 

também: Daniela Santana Carvalho (Assistente Técnica Acadêmica); Paixão de 23 

Mattos Padrão Saldanha (Assistente Técnica Administrativa) e Joaquim Vilemar 24 

de Sousa Rocha (Assistente Técnico Financeiro). EXPEDIENTE - ATA: Ata da 25 

sessão 581ª (ordinária) realizada em 19.5.2016. Aprovada por unanimidade dos 26 

presentes. COMUNICAÇÕES DO PRESIDENTE: O Sr. Vice-Diretor comunica 27 

que o Diretor, Prof. Clodoaldo submeteu-se a uma cirurgia de emergência e 28 

deve ficar afastado, por pelo menos mais uma semana. O senhor Vice-Diretor 29 

convida os alunos do comando de greve a participarem, como ouvintes, de toda 30 

a reunião. Participam os seguintes alunos: João Paulo Souza de Castro, Allan 31 

Souza, Franciny Oliveira, Pedro Campanini, Maitê Mirio, Cassio Santana 32 
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Kitazato, Ricardo Lira da Fonseca e Alexandre Mendonça Cardoso. O Senhor 33 

Vice-Diretor dá os seguintes informes: os critérios de Prof. Titular voltaram 34 

novamente à Unidade para atendimento às considerações feitas pelo 35 

parecerista. Menciona ainda que o Diretor está em negociação com o 36 

parecerista e que não é urgente porque a próxima reunião para distribuição de 37 

cargos será em 27.06.2016. Informa que o horário do café para os professores e 38 

os alunos de pós-graduação foi alterado para as 15h. Quanto às xícaras, será 39 

enviado um email sobre a diminuição dos copos de plástico e utilização de 40 

xícaras de vidro. Informa também que a partir de questionamentos dos 41 

discentes foi verificado que há erro na quantidade de representantes discentes 42 

na Congregação. Eles devem fazer eleição complementar para preencher as 43 

vagas faltantes. COMUNICAÇÕES DOS PRESIDENTES DAS COMISSÕES E 44 

DO REPRESENTANTE JUNTO AO CO – Não tem representante do Co na 45 

reunião. O Vice-Presidente da CG, Prof. Marcos Gubitoso - lê a carta da Profª 46 

Lúcia Barroso (anexo 1) e comenta que foi feita uma reunião extraordinária da 47 

CG para deliberar a questão das vagas para o ENEM, em virtude da reunião 48 

ordinária da CG não ter ocorrido até o final por conta da invasão dos alunos na 49 

reunião. O Presidente da CPq, Prof. Julio Stern menciona sobre a reunião que 50 

ocorreu em 22.06.2016, na qual se tratou do cadastramento de bolsas e pedidos 51 

de auxílio. Informou que a Pró-Reitoria de Pesquisa afirmou ser de 52 

responsabilidade do Presidente da Comissão de Pesquisa auditar os pedidos de 53 

bolsas de iniciação cientifica e verificar se todas as informações de pedidos de 54 

bolsas dadas pelos docentes estão corretas. Prof. Julio, Presidente da CPq do 55 

IME juntamente com outros Presidentes de Comissões de Pesquisa afirmaram à 56 

PRP que não são auditores e não tem formação adequada para a função, e não 57 

implementarão processos desse tipo nas suas Unidades. Em reposta o Prof. 58 

Krieger, Pró-Reitor de Pesquisa, alertou que será de responsabilidade individual 59 

de cada docente as informações que eles derem. E que docentes que derem 60 

informações erradas poderão ser punidos e impedidos de fazer futuros pedidos 61 

de bolsa. O Presidente da CPG, Prof. Henrique Guzzo informa que a CAPES 62 

comunicou quanto de verba será destinada para este ano, mas ainda não falou 63 

quando a mesma será liberada. Comenta ainda que a Pró-Reitoria de Pós-64 
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Graduação reclamou que a USP, de modo geral, está utilizando pouco a verba 65 

do PROAP. O Presidente da CCEx, Prof. Eduardo Colli informa que ocorreu a 66 

segunda reunião do CoCEx. MANIFESTAÇÕES DOS MEMBROS: O Prof. 67 

Daciberg fala que já com relação à violência, cada um percebe de uma forma e 68 

que gostaria de lembrar a violência que está ocorrendo com o HU. A 69 

representante discente de graduação, Ana Tenório lê uma carta do comando de 70 

greve dos estudantes do IME relativo à intervenção de manifestantes na reunião 71 

da CG em 17.06.2016 (destaca alguns trechos), diz que vai pedir para o 72 

comando encaminhar a carta para Assistência Acadêmica (anexo 2). O 73 

representante discente de graduação Uriel lê a carta de reinvindicação dos 74 

estudantes do IME em greve (anexo 3). Ele diz que o que aconteceu na reunião 75 

do Conselho de Graduação (CoG) não deve ser levado como agressão, mas 76 

que os estudantes da USP estão lutando e reivindicando melhorias. O Prof. 77 

Forger manifesta seu absoluto repúdio à auditoria ser realizada pelos docentes, 78 

uma vez que essa não é atribuição do Professor. Pergunta de onde eles tiram a 79 

convicção que os professores tem essa função. Menciona ser um absurdo 80 

transformar professores em policiais. O Prof. Ivan pede que a Congregação faça 81 

um pedido para que o vídeo da reunião de debate sobre a reformulação da 82 

carreira docente seja divulgado. Solicita um posicionamento da Diretoria do IME 83 

sobre os pontos das reivindicações dos estudantes. Diz que repudia a ação da 84 

polícia militar no CRUSP e a forma como ela age na Cidade Universitária. O 85 

Prof. Alan diz que apoia explicitamente a fala do Prof. Júlio Stern referente à 86 

questão da auditoria. Diz ainda que concorda com o Prof. Forger e que repudia 87 

a invasão à reunião da CG dizendo que isso não é democracia, é violência e 88 

que a Congregação deveria apoiar uma moção contra este tipo de atitude. A 89 

representante discente de pós-graduação Marisa menciona que a verba do 90 

PROAP recebida para a Pós-Graduação é insuficiente para atender a demanda 91 

dos alunos de pós, uma vez que não há como ser bem utilizada somente para 92 

compra de passagens. Diz ainda que repudia a violência no Campus. O Prof. 93 

Junior informa que os coordenadores poderiam ter solicitado mudança de 94 

alínea. O Sr. Vilemar, Assistente Financeiro informa que o prazo para essa 95 

mudança já passou e que conversou com os coordenadores dos Programas que 96 
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possuem PROAP para saber como a verba seria distribuída. O representante 97 

discente de graduação Uriel diz que às vezes a definição do que é 98 

antidemocrático é complicado. O Prof. Marcos dá alguns exemplos de 99 

manifestações sociais e políticas que devem ser entendidas no contexto, na 100 

qual estão colocadas e a partir daí é preciso que se faça análise que devem ser 101 

entendidas no contexto e não como ofensa pessoal. Pois são atos que se 102 

justificam pela importância do objetivo social, político e ecológico. Menciona 103 

ainda que é preciso que se tenha reflexão sobre a conjuntura em que estão 104 

inseridos os assuntos. O Prof. Junior Barrera diz que um fator importante para 105 

que a democracia seja exercida é que uma parcela significativa da comunidade 106 

se expresse. Na USP, atualmente, isso pode ser viabilizado pelos recursos web 107 

oferecidos pela STI/USP. Sobre a natureza dessas decisões, o Professor 108 

considera essencial que as mesmas contemplem o fato de estarmos na principal 109 

Universidade de ponta do País, o que nos leva a considerar prioritariamente 110 

objetivos e obrigações específicas desse contexto. O Professor Junior criticou a 111 

excessiva politização e a distorção de alguns fatos que ocorrem na USP. Ele 112 

citou, por exemplo, faixas e cartazes observados no HU, com identificação de 113 

autoria do sindicato dos funcionários que relacionam pretensões incompatíveis 114 

com a realidade financeira da Universidade, enquanto, se difunde um quadro 115 

pejorativo dos serviços prestados pelo HU, o que não corresponde à experiência 116 

pessoal do Professor e de seus familiares. O Prof. Marcos Gubitoso solicita a 117 

lista nova de reivindicações. Diz que a representante discente da CG Áurea 118 

estava inscrita na CG e não falou porque ocorreu a invasão e a suplente dela 119 

Ana Tenório falou na reunião seguinte. O Prof. Julio Stern fala sobre a greve na 120 

UFSCar, em São Carlos, das ações diretas referente ao trancaço que os 121 

estudantes fizeram. Diz que houve um grupo de estudantes que ameaçaram os 122 

outros caso não abrissem as portas para as aulas. Diz que a violência é uma 123 

coisa muito perigosa, quem a utiliza não sabe o que pode encontrar. O Prof. 124 

Ivan diz que também não gosta de violência, pois violência gera violência, 125 

porém vivemos agressões diárias, por falta de espaço, local inadequado para ter 126 

aulas, a questão das cotas que também gera violência, falta de diálogo, todos 127 

esses exemplos geram violência perigosa. DISCUSSÃO DA PAUTA: Não 128 
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houve. ORDEM DO DIA – 2.1 – CONCURSOS - 2.2.1 - Editais para concursos 129 

de Livre-Docência – 2º sem. 2016. MAT e MAC – sem alterações. MAP – 130 

inclusão da especialidade 27: MAP5729 “Introdução à Análise Numérica” e 131 

MAP5907 “Otimização de Forma”. Aprovada pelo Conselho do Departamento 132 

em 01.06.2016. Deliberação: Aprovados por unanimidade dos presentes. 2.2.2 - 133 

Concurso de Livre-docência (MAE) – Edital ATAc 003/2016 – a) - Apreciação da 134 

inscrição - Candidata: Laura Letícia Ramos Rifo. Pergunta-se de qual 135 

Universidade é a candidata. O Prof. Adilson responde que é Professora da 136 

Unicamp. O Prof. Marcos comenta que a congregação deve pensar sobre 137 

aceitar pessoas de fora da USP para fazerem livre docência no IME, pois é 138 

preciso montar bancas e há gastos de diárias e passagens. O Prof. Adilson 139 

pede que se discuta na COP o referido assunto. O Prof. Marcos pede que seja 140 

discutido na congregação, pois é assunto de ordem acadêmica. O Prof. Tonelli 141 

comenta que devemos lembrar que Livre Docência é um concurso público. O 142 

Prof. Julio parabeniza o Prof. Tonelli por falar que a Livre Docência é um 143 

concurso público. O Prof. Forger diz que o Concurso de Livre Docência não 144 

deveria ser um concurso, pois é concedido um título, que a legislação está 145 

errada há anos. b) - Proposta de nomes para a comissão julgadora: Membros 146 

titulares: Profs. Drs: Silvia Lopes de Paula Ferrari (Titular - IME-USP); Carlos 147 

Alberto de Bragança Pereira (Titular aposentado – IME-USP); Francisco 148 

Louzada Neto (Titular – ICMC-USP); Helio dos Santos Migon (Titular – UFRJ) e 149 

Dani Gamerman (Titular – UFRJ). Membros suplentes: Profs. Drs: Márcia 150 

D’Elia Branco (Associado – IME-USP); Júlio Michael Stern (Titular – IME-USP); 151 

Rosangela Helena Loschi (Titular – UFMG); Hedibert Freitas Lopes (Titular – 152 

INSPER) e Alexandra Mello Schmidt (Titular – UFRJ). Aprovados pelo Conselho 153 

do Departamento em 05.05.2016. Deliberação: Aprovados os itens a e b com 154 

uma abstenção. 2.2 - REVALIDAÇÃO DE DIPLOMA ESTRANGEIRO DE 155 

GRADUAÇÃO - Revalidação do diploma de Bacharel em Matemática, pela 156 

Universidad Nacional de Trujillo, Peru, em nome de Zoraida Violeta Lopez 157 

Murgueytio. Aprovada pela CG em 17.06.2016. Deliberação: Aprovado por 158 

unanimidade dos presentes. 2.3 - EQUIVALÊNCIA / RECONHECIMENTO DE 159 

TÍTULO - 2.3.1 - Equivalência do título de Mestre - expedido pela Universidad 160 
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Nacional de Colombia, Colômbia, em nome de Johnatan Cardona Jimenez, para 161 

contagem de créditos para o doutorado. Área de concentração: Estatística. 162 

Aprovado pela CPG em 17.06.2016. 2.3.2 - Equivalência do título de Doutor - 163 

expedido pela Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, México, em nome 164 

de Yasser Fermán Ortiz Castillo, para fins funcionais. Área de concentração: 165 

Matemática. Aprovado pela CPG em 17.06.2016. Deliberação itens 2.3.1 e 166 

2.3.2: Aprovados por unanimidade dos presentes. - 2.4 - RENOVAÇÃO 167 

CONTRATUAL - Claudio Hirofume Asano (MAP) – prazo de três anos, como 168 

MS-2 em RTP. Aprovada pelo Conselho do Departamento em 01.06.2016. 169 

Deliberação: Aprovado por unanimidade dos presentes. 2.5 - VESTIBULAR – 170 

Of. Circ-Gab-PRG-010, de 23.05.2016, referente à análise da proposta enviada 171 

sobre a disponibilização de algumas vagas para preenchimento via ENEM/SiSU. 172 

O Prof. Toscano lê a manifestação da CG com a proposta: BCC 0% das vagas; 173 

BM 0% das vagas; LM Diurno: 20% das vagas, sendo 10% das vagas para EP e 174 

10% das vagas para EP e PPI; LM Noturno: 20% das vagas, sendo 10% das 175 

vagas para EP e 10% das vagas para EP e PPI; BE 15% das vagas para EP; 176 

BMA 10% das vagas independentes de serem de Escola Pública ou não (AC); 177 

BMAC 10% das vagas independentes de serem de Escola Pública ou não (AC). 178 

O Prof. Toscano lê a manifestação do Departamento de Matemática que coloca 179 

20% das vagas para todos os cursos. O Prof. Pierluigi diz que tendo essa 180 

divergência propõe votarem uma proposta contra a outra. O Prof. Ivan diz que 181 

foram realizadas duas reuniões do Conselho da Matemática e que o assunto foi 182 

votado da mesma forma. O Representante discente da graduação diz que a 183 

maioria dos estudantes concorda com as cotas, EP e PPI e que nem todos os 184 

conselhos discutiram a questão, como exemplo o da Ciência da Computação. O 185 

Prof. Daciberg menciona que o documento chegou às pressas e tinham que 186 

deliberar, e por isso, o Departamento fez uma reunião e depois com mais 187 

prazos, solicitado pelo Diretor à Reitoria, o Departamento deliberou novamente. 188 

Propõe que se vote a proposta do Departamento. A discente Ana Tenório 189 

informa que as CoC`s têm um papel mais técnico e elas têm força e devemos 190 

tomar cuidado com isso. Comenta também que alguns são contra porque 191 

acreditam que podem vir alunos de um curso de 2ª opção, mas isso já ocorre. 192 
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Ela comenta ainda que o ideal seria que quando o aluno entrasse por cota ele 193 

fosse assistido e tratado de forma à acompanhar o curso. O Prof. Pierluigi diz 194 

que não estar convencido que a Universidade quer gerar excelência com alunos 195 

cotistas. O Prof. Forger menciona que compensar as discriminações que as 196 

pessoas sofrem é muito difícil. O Prof. Tomita informa que quando o 197 

Departamento recebeu o ofício, o mesmo foi enviado em seguida para o 198 

Conselho do MAT. Menciona que a votação no Conselho da Matemática foi: 14 199 

favoráveis, 2 contrários e 1 abstenção favoravelmente a 20% para os dois 200 

cursos. O Prof. Junior Barrera diz que a posição do Departamento de Ciência da 201 

Computação tem uma preocupação histórica, com a qualidade dos alunos 202 

formados que devem exercer funções de liderança nos segmentos da área em 203 

que atuarem. No caso específico da discussão do Conselho de Ciência da 204 

Computação, foi avaliado a capacidade do ENEM em identificar os melhores 205 

alunos em um concurso vestibular da área de exatas no qual a relação 206 

candidato vaga é muito alta. Essa discussão foi baseada em dois documentos, 207 

primeiro a avaliação da prova de matemática do ENEM do ano anterior pelos 208 

professores do IME e, segundo as estatísticas comparativas da prova de 209 

matemática do ENEM com a da prova da FUVEST oferecidas pela PRG. Foi 210 

esta análise que levou o Conselho a descartar o ENEM. Logo a hipótese de 211 

utilizar cotas não foi discutida, pois dependida da utilização do ENEM. O 212 

Professor defende ainda a postura do Departamento com a seguinte indagação: 213 

“se a USP é a principal Universidade do País e não se preocupar em formar 214 

pessoas de excelência quem irá fazê-lo.”. O Prof. Pierluigi menciona que a 215 

Universidade também tem um papel social, além de formar pessoas de 216 

excelência. A representante discente da pós-graduação Marisa diz que fazer o 217 

ENEM e a FUVEST não faz diferença nenhuma. Nesse momento acaba o 218 

quorum. Após este fato ocorreram algumas falas: O Prof. Daciberg diz que quer 219 

deixar registrado que o Prof Junior Barrera acabou com o quórum 220 

propositalmente. O Prof. Alan menciona que quer deixar registrado que ele falou 221 

que iria sair porque não acreditava que a reunião estava representativa. A Profª 222 

Viviana diz que ficou surpresa que no debate de hoje do CAMAT só foram 2 223 

professores. Após mais alguns apartes sem quórum. A representante discente 224 
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de pós-graduação diz que só quer mencionar que essa discussão já foi 225 

atropelada e acabou com toda possibilidade de discussão. O Prof. Marcos diz 226 

que com relação à proposta dos estudantes, ele acha que a congregação 227 

deveria pensar que são duas propostas muito razoáveis. O Prof. Toscano 228 

comenta que acha que o abono de faltas pode até ser feito, mas a mudança de 229 

calendário será mais difícil. O Prof. Daciberg informa que a proposta sobre a 230 

carreira irá voltar para o CO de 28.06 e que foi dito em público que aqueles que 231 

não se pronunciaram é porque não entenderam. Deliberação: Assunto não 232 

deliberado por falta de quórum. 2.6 - CONSEQUENCIAS DAS GREVES PARA 233 

OS ESTUDANTES - Proposta anexa da Representante Discente da Graduação, 234 

na Congregação, Sra. Ana Tenório. Matéria retirada de pauta por falta de 235 

quórum. 2.7 – MOÇÃO - Manifestação do Departamento de Ciência da 236 

Computação sobre o impedimento de acesso ao prédio e salas de aulas do IME. 237 

Aprovado pelo Conselho do Departamento em 02.06.2016. Matéria retirada de 238 

pauta por falta de quórum. Nada mais havendo a tratar, às dezenove horas o 239 

senhor Presidente declara encerrada a sessão, agradecendo a presença de 240 

todos. Eu, Daniela Santana Carvalho, _________________, Assistente Técnica 241 

para Assuntos Acadêmicos, do Instituto de Matemática e Estatística da 242 

Universidade de São Paulo, lavrei a ata desta reunião, que será assinada por 243 

mim e pelos membros presentes à reunião em que ela for discutida e aprovada. 244 

São Paulo, 23 de junho de 2016. 245 


