
ATA DA 570ª SESSÃO (ORDINÁRIA) DA CONGREGAÇÃO - Aos vinte e 1 

seis dias do mês de março de dois mil e quinze, às dezesseis horas e doze 2 

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

Universidade de São Paulo na sala da Congregação, Bloco A, Cidade 4 

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

Doutor Clodoaldo Grotta Ragazzo, Diretor do Instituto, declarou abertos os 6 

trabalhos com a presença dos seguintes membros: Severino Toscano do 7 

Rego Melo (Vice-Diretor), Jaime Angulo Pava (Chefe do MAT), Adilson 8 

Simonis (Chefe do MAE), Fábio Armando Tal (Vice-Chefe do MAP), Junior 9 

Barrera (Chefe do MAC), Lúcia Pereira Barroso (Presidente da CG), Eduardo 10 

Colli (Presidente da CCEx), Daciberg Lima Gonçalves, Frank Michael Forger, 11 

Ivan Chestakov, Júlio Michael Stern, Marcelo Finger e Routo Terada 12 

(Representantes dos Professores Titulares); Alfredo Goldman vel Lejbman, 13 

Márcia D´Elia Branco, Marcos Nascimento Magalhães, Pierluigi Benevieri e 14 

Vanderlei da Costa Bueno (Representantes dos Professores Associados); 15 

Nelson Ithiro Tanaka (suplente de representante dos Professores 16 

Associados); Deborah Martins Raphael, Gisela Tunes da Silva, e Rodrigo 17 

Bissacot Proença (Representantes dos Professores Doutores); Daniel Macedo 18 

Batista (suplente de representante dos Professores Doutores); Ricardo Stefan 19 

Devai Melo (suplente do Representante discente – graduação); Bartira Maués 20 

(Representante discente – pós-graduação); Elizabeth Barbosa dos Santos 21 

(Representante dos servidores não-docentes), César Augusto Asciutti 22 

(suplente do Representante dos servidores não-docentes), perfazendo 28 23 

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

Santana Carvalho (Assistente Técnica Acadêmica); Paixão de Mattos Padrão 25 

Saldanha (Assistente Técnica Administrativa) e Joaquim Vilemar de Sousa 26 

Rocha (Assistente Técnico Financeiro). EXPEDIENTE: COMUNICAÇÕES DO 27 

PRESIDENTE: Após pequenos acertos realizados na ata 568ª a mesma é 28 

aprovada por unanimidade. A ata 569ª será apreciada na próxima reunião da 29 

congregação, após algumas alterações que serão enviadas posteriormente 30 

por email. O Diretor comunica que convidou o Prof. Ricardo Terra para vir a 31 

essa Congregação, mas como não foi possível seu comparecimento 32 

convidará o professor para outra congregação oportunamente. 33 



COMUNICAÇÕES DOS PRESIDENTES DAS COMISSÕES E DO 34 

REPRESENTANTE JUNTO AO CO: O Prof. Alfredo Goldman comunica que 35 

no Co anterior foi mencionado o problema das creches da USP, também da 36 

distribuição de cargos de professor titular. Na USP há unidades com 40% de 37 

professores titulares, acima da média que é de 20%, de acordo com o Reitor, 38 

que tentará tornar este percentual mais uniforme entre as Unidades. Relata, 39 

ainda, que houve uma discussão interessante, no qual o Co ateve-se aos 40 

autos, com relação a concurso de ingresso na carreira docente da Faculdade 41 

de Direito, onde o parecerista que relatou o caso solicitou a anulação do 42 

processo do concurso de ingresso na carreira docente da FD, que após 43 

discussões veio a ser anulado. O Prof. Eduardo Colli menciona que no 44 

CoCEX ele foi eleito como membro para a Comissão de Cursos e Extensão. A 45 

Profa. Márcia D´Elia solicita falar em nome da CPG, mencionando que na 46 

última reunião, o Prof. Henrique Guzzo Junior foi eleito Presidente da 47 

Comissão de Pós-Graduação, e como ele já tinha um compromisso agendado 48 

pediu para que ela fizesse as comunicações. Comenta também que o Prof. 49 

Guzzo foi a uma reunião na Reitoria na qual se falou de um Convênio com a 50 

CAPES para a concessão de bolsas para atrair bons professores estrangeiros 51 

que ficariam como visitantes por dois anos e meio, e que, após esse prazo, 52 

poderia ser aberto concurso para esses professores participarem e 53 

permanecerem na Universidade. Porém até o momento não chegou nenhum 54 

comunicado oficial, contudo ela solicita que se pense em bons nomes para 55 

concorrer a essas vagas, porque provavelmente quando chegar as Unidades 56 

o prazo para solicitação do projeto será exíguo. O Prof. Eduardo Colli 57 

esclarece que ele estava na cerimônia na qual foi lançado esse projeto e que 58 

o Departamento poderá abrir o concurso na área do docente, mas se tiver 59 

algum candidato melhor esse poderá entrar e, será bom para a Unidade. O 60 

Prof. Julio Stern menciona que ele foi à reunião do Conselho de Pesquisa na 61 

qual se falou sobre o ENEM e unânime foi o protesto contra a derrocada no 62 

vestibular. Mencionou ainda que a Dra Maria Paula Dallari Bucci foi convidada 63 

para a reunião para falar de convênios, e que neste momento estavam 64 

trabalhando no sistema de convênios com a parte da pesquisa. A Profa. Lucia 65 

Barroso relata que na última reunião do Conselho de Graduação foi aprovada 66 



a nova Resolução sobre Revalidação de Diplomas na qual não será mais 67 

analisado se o candidato cumpriu em sua Universidade de origem 70% da 68 

carga horária da Unidade na qual está pleiteando a Revalidação, mas será 69 

analisado o conteúdo qualitativo que o candidato possui. Ainda naquela 70 

reunião, a Dra. Maria Paula Dallari fez uma apresentação sobre o 71 

ENEM/SiSu, onde os esclarecimentos apresentados foram bem interessantes; 72 

o Pró-Reitor de Graduação informou que recebeu as manifestações das 73 

Unidades, que iriam compilar todas as sugestões, as quais seriam enviadas 74 

às respectivas Unidades para votação na Congregação e, a seguir voltaria 75 

para o Conselho de Graduação com previsão de ser votada até junho para 76 

que a decisão tomada seja inserida no próximo vestibular; sobre o assunto 77 

RER, a Professora comenta que a discussão pautou-se sobre se caberia à 78 

CG da Unidade que oferece a disciplina ou à Unidade que detém o curso a 79 

decisão da forma da recuperação. Pois o impasse ocorreu porque pretendiam 80 

colocar para a Unidade que detém o curso decidir sobre a RER (Regime 81 

Especial de Recuperação). Após discussões foi informado na ocasião, pelo 82 

Pró-Reitor, que por enquanto a recuperação continua da forma como está, a 83 

Câmara Curricular e do Vestibular (CCV) da Pró-Reitoria de Graduação está 84 

estudando o Regimento da Graduação, para depois esse assunto voltar a ser 85 

discutido. MANIFESTAÇÕES DOS MEMBROS: O Prof. Pierluigi solicita que 86 

se convoque uma Congregação extraordinária, tendo em vista as reuniões do 87 

Conselho Universitário, 7 de abril sem deliberação, e 14 de abril deliberativa, 88 

ambas para tratar da reforma do Estatuto. O Prof. Junior Barrera coloca que 89 

primeiro é importante que compreendamos o que é o Estatuto. O Prof. Marcos 90 

informa que na reunião de 7 de abril se fará uma exposição de opiniões sobre 91 

as carreiras, e no dia 14, será sobre a “deliberação da forma de deliberar” a 92 

reforma do Estatuto e o Calendário que será seguido. O Prof. Daciberg 93 

comenta que para a reunião da Congregação extraordinária para discutir o 94 

assunto do Co deveria se trazer um advogado para falar sobre o tema. O Prof. 95 

Forger diz que o tema é complexo e que talvez fosse necessário a realização 96 

de mais reuniões extraordinárias, mas pelo seu entendimento a reunião de 14 97 

de abril será tecnocrática. O Prof. Colli é de opinião que temos premência 98 

dessa sessão extraordinária, porque precisamos ter mais elementos para 99 



tentar entender o tema; nesse sentido seria importante que viesse alguém à 100 

essa reunião da Congregação extraordinária falar e explicar melhor sobre a 101 

Reforma do Estatuto. O Prof. Clodoaldo informa que a reunião será apenas 102 

sobre o tema da reforma do Estatuto, e poderemos trazer alguém para 103 

começarmos a discussão. Após ser colocada em votação a realização da 104 

sessão extraordinária da Congregação em 9 de abril próximo, a proposta foi 105 

aprovada por 19 votos a favor e 6 abstenções. A Profa. Deborah elaborou um 106 

texto sobre o Vestibular para ser enviado à Pró-Reitoria, no momento em que 107 

voltar para as Unidades o assunto do Vestibular e do ENEM, que formos 108 

enviar sugestões após novas discussões na Congregação, o qual lê: “Nos 109 

últimos anos o exame vestibular para ingresso na USP sofreu várias 110 

mudanças: criação do INCLUSP, modificações nas regras do INCLUSP, 111 

criação do PASUSP, modificações nas regras e provas do PASUSP, 112 

introdução das questões interdisciplimares, diminuição e mudanças nas 113 

provas da segunda fase, introdução da chamada “reescolha”  etc. Em cada 114 

ocasião em que mudanças foram promovidas não houve oportunidade para 115 

uma discussão ampla sobre o vestibular e não foram feitos estudos sobre os 116 

impactos causados pelas mudanças anteriores. A Congregação do IMEUSP 117 

entende que o exame vestibular é muito importante e deve ser tratado com 118 

mais profundidade e cuidado. A Universidade de São Paulo tem a expertise 119 

necessária e a obrigação de promover uma análise aprofundada sobre os 120 

impactos que essas sucessivas mudanças têm causado. É hora de uma 121 

verdadeira reflexão sobre este assunto. O vestibular deve ser repensado de 122 

maneira mais ampla, a começar pela sua eficiência na seleção de alunos 123 

ingressantes e sua influência nos conteúdos trabalhados no Ensino Médio”. O 124 

representante discente, Ricardo, informa que o CAMAT promoveu um debate 125 

sobre o acesso e a permanência na USP; trataram da moradia, CRUSP, 126 

refeitórios e pede maior participação dos alunos na Congregação. 127 

DISCUSSÃO DA PAUTA: A Presidente da CG, Profa. Lúcia solicita inversão 128 

do item 2.3., para que o recurso contra a decisão da CG seja o primeiro item 129 

da Pauta a ser votado. O Prof. Clodoaldo inclui a Portaria IME-1563 de 130 

13.03.2015, que trata de eleições para os órgãos colegiados (Congregação, 131 

CTA, Conselhos de Departamentos) com vistas à homologação do seu ad 132 



referendum, e a discussão do piso da sala 249-A. Colocadas em votação, as 133 

inclusões são aprovadas pela unanimidade dos presentes. ORDEM DO DIA: 134 

2.3. RECURSO CONTRA DECISÃO DA CG - Aproveitamento de estudos – 135 

Marco da Silva (LM), requer aproveitamento de estudos da disciplina 136 

MAT0230. Recurso não acatado pela CG em 16.03.2015. Deliberação: após 137 

votação, o recurso obtém 0 voto a favor, 22 votos contrários e 3 abstenções. 138 

2.1. MANIFESTAÇÃO SOBRE MATERIAL DISCRIMINATÓRIO - 139 

Manifestação do MAT (aprovado pelo Conselho do Departamento em 140 

03.12.2014), do CAMAT e do DiversIME solicitando um posicionamento da 141 

Congregação referente ao material discriminatório encontrado no bloco B do 142 

IME no dia 10.11.2014. (assunto não discutido por falta de quórum nas 143 

reuniões de 11.12.2014 e 26.02.2015). O representante dos servidores, Sr. 144 

César sugere que se coloque um informe claro sobre o crime e se aplique 145 

alguma sanção a quem comete o crime. O representante discente, Ricardo 146 

Stefan, comenta que se deva pensar em quem fez e para quem foi feita a 147 

mensagem nos cartazes; sugere que se faça uma mensagem para mostrar o 148 

apoio do IME às pessoas que foram atingidas. O Prof. Toscano, diz que o fato 149 

de ter saído no Acontece, órgão da diretoria do IME, a reportagem do 150 

DiversIME já denota um apoio. A representante discente Bartira demonstra 151 

preocupação de que se não falarmos nada, seria uma omissão e dará a 152 

impressão que toleramos o que está acontecendo; coloca ainda que poderia 153 

ser feito um evento para se discutir sobre discriminação, o DiversIME quer 154 

fazer algo, porém com o apoio da Congregação. O Prof. Toscano sugere que 155 

a Discente Bartira envie sua manifestação em forma de carta ao jornal 156 

Acontece. O Prof. Junior Barrera menciona que não vê razão para ampliar o 157 

fato, uma vez que não sente discriminação dentro do IME. O Prof. Marcelo 158 

Finger comenta que a homofobia ainda não é considerada crime, que se a 159 

opção for pela divulgação, ela poderia ser contra qualquer tipo de 160 

discriminação. O Prof. Fábio Tal comenta que ao invés de se focar no 161 

negativo, uma nota de apoio reforçaria que essas situações não são bem-162 

vindas e que não devem acontecer no Instituto. O Prof. Marcos diz que a 163 

posição do Prof. Fábio é a melhor, porque é necessário demonstrar que não 164 

aceitamos esse tipo de discriminação. - Deliberação: aprovada por 19 votos 165 



favoráveis, 1 voto contrário e 5 abstenções que a Congregação se 166 

manifestará a respeito de discriminação dentro do Instituto. Após alguns 167 

apartes, o Colegiado decide que os Professores Fábio Tal, Marcos Magalhães 168 

e o aluno Ricardo redigirão a manifestação e trarão para a próxima reunião da 169 

Congregação. 2.4 DISPONIBILIZAÇÃO DAS ATAS DA CONGREGAÇÃO 170 

E DO CTA NO SITE DO IME (assunto não discutido por falta de quórum nas 171 

reuniões de 11.12.2014 e 26.02.2015). Prof. Adilson concorda com a 172 

disponibilização das atas no site, inclusive as atas das reuniões dos 173 

Conselhos dos Departamentos, e sugere que seja a partir da 1ª reunião da 174 

gestão do Prof. Clodoaldo. O Prof. Routo menciona que pode ser arriscado, 175 

pois as mesmas podem ser alteradas. O Prof. Forger sugere que seja 176 

colocada apenas a ata sem as assinaturas. O Prof. Daciberg informa que as 177 

reuniões do Co são gravadas, e deveríamos seguir o exemplo, que a 178 

transparência é importante para que todos tenham acesso às decisões. O 179 

Servidor César menciona que não é um documento oficial, em virtude do 180 

original estar arquivado, não necessitando de dispositivo de segurança. O 181 

Prof. Marcos coloca que não vê problema das atas serem colocadas no site, 182 

da mesma forma que são colocadas as atas do Co. O Discente Ricardo 183 

pergunta porque os Departamentos também não podem colocar as atas dos 184 

seus Conselhos no site. O Prof. Marcos menciona que a Congregação tem o 185 

poder de exigir transparência e propõe que seja votado em duas partes: se a 186 

Congregação aceita ou não que as atas sejam colocadas no site, e se a 187 

mesma deveria determinar que os Departamentos fizessem a mesma coisa, já 188 

que estamos falando de transparência. O Prof. Fabio Tal é contra impor aos 189 

Departamentos a inserção das atas no site. Os Profs. Marcos e Daciberg 190 

propõem que seja solicitado aos departamentos que se discuta o tema nos 191 

seus Conselhos para ser deliberado na próxima reunião da Congregação. O 192 

Diretor menciona que o tema das atas dos departamentos no site não está em 193 

pauta, se algum membro quiser pode colocá-lo para discussão na próxima 194 

reunião. O Diretor diz que será colocado em votação apenas se serão 195 

disponibilizados no site as atas da Congregação e do CTA, a partir da ata 196 

aprovada da próxima reunião. Deliberação: aprovada por 24 votos favoráveis 197 

e 1 voto contrário a disponibilização das atas da Congregação e CTA no site 198 



do IME. 2.4 RELATÓRIO CIENTÍFICO FAPESP – Projeto de Apoio à 199 

Infraestrutura Institucional - 2014. Deliberação: Aprovado pela unanimidade 200 

dos presentes. 2.5 Homologação - Portaria IME-1563 de 13.03.2015 – 201 

Dispõe sobre eleições para renovação da composição da Congregação, CTA 202 

e dos Conselhos dos Departamentos do IME-USP - Deliberação: homologada 203 

pela unanimidade dos presentes. 2.6. Piso da Sala 249-A. O Diretor explica o 204 

contexto do assunto, mencionando que o piso está em más condições e que 205 

foi aventado a possibilidade de troca ou de reparo do mesmo. O custo para 206 

troca do piso é de R$ 4 mil. A partir de algumas discussões sobre o tema foi 207 

solicitado que os professores se manifestassem sobre o assunto. Alguns 208 

professores manifestaram que o piso está ruim, outros disseram que esse 209 

assunto é irrelevante para discussão na Congregação. O Prof. Marcos 210 

manifesta-se com a seguinte redação enviada para que conste em ata: “Em 211 

atenção aos comentários de colegas que acham que o debate do piso da sala 212 

249 é uma discussão irrelevante lembro o contexto em que ele surgiu. Na 213 

568ª reunião fiz uma manifestação sobre a importância de demonstrar uma 214 

postura de austeridade em momentos de restrição econômica. A troca da 215 

sinalização e do piso, desnecessários na minha opinião, são ações que 216 

deveriam ser evitadas na situação atual. A sinalização já está encaminhada e 217 

não há como reverter, mas o mesmo não ocorre com o piso. Nesse sentido, 218 

estou propondo reverter a decisão da Comissão de Espaço Físico que 219 

aprovou a troca (ainda não realizada) do piso da sala 249. Economizar R$ 4 220 

mil me parece relevante nesse momento!”. Deliberação: assunto retirado de 221 

pauta por falta de quorum, voltando para a pauta na próxima reunião da 222 

congregação. O Prof. Marcos diz que durante a discussão da Ata da 568ª 223 

reunião lhe escapou retificar sua manifestação. Lembra ainda que em email 224 

enviado a todos sobre a “visitação” à sala 249 já havia mencionado a fala que 225 

havia feito naquela reunião da Congregação sobre a sinalização do IME e a 226 

sala 249. Lembra também que o professor Junior Barrera foi que falou da 227 

sinalização do campus, e não ele como constou. Nesse sentido, pede a 228 

inclusão nesta ata da redação a seguir, referente a ata 568ª: “O Prof. Marcos 229 

Magalhães comenta sobre a sinalização do IME, que dá a impressão que não 230 

estamos em período de restrição orçamentária. Menciona, também, que ouviu 231 



que o piso da sala 249-A seria trocado e se posicionou contra a troca do piso, 232 

levando em conta que não parece tão ruim e a atual restrição orçamentária da 233 

Universidade. (....) Em aparte, o Prof. Marcos Magalhães afirma que com 234 

relação à sinalização do IME talvez tivesse sido possível um termo de ajuste 235 

de conduta, para tornar a sinalização acessível a deficientes visuais.”.Às 236 

dezoito horas e vinte e três minutos o senhor Presidente declarou encerrada a 237 

sessão, agradecendo a presença de todos. Eu, Daniela Santana Carvalho, 238 

, Assistente Técnica Acadêmica, do Instituto de 239 

Matemática e Estatística da Universidade de São Paulo, lavrei a ata desta 240 

reunião, que será assinada por mim e pelos membros presentes à reunião em 241 

que ela for discutida e aprovada. São Paulo, 26 de março de 2015.  242 


