
Anexo I

Agradecimento do Prof. Dr. Clodoaldo Grotta Ragazzo - Diretor do IME-USP (março/2014 a

março/2018), lido na reunião da Congregação de 22.3.2018

Agradeço a todos os funcionários, docentes e alunos deste Instituto que durante os últimos

quatro anos contribuíram para o funcionamento e sucesso do IME. Com a certeza de que serei

injusto com muitos, agradeço nominalmente aos meus três assistentes: Daniela Santana

Carvalho, Paixão de Mattos Padrão Saldanha e Joaquim Vilemar de Sousa Banhos Rocha que

tanto me ajudaram e que muito doaram de si ao IME. Agradeço às minhas duas secretárias:

Juliana Frutuoso Vieira e Fabiana Cristina Oliveira que muito me ajudaram. Agradeço à Stela do

Nascimento Madruga por todo o seu empenho na Biblioteca, bem como à grande renovação que

trouxe. Agradeço à Irma Teresa Felipe que aposentou-se em minha gestão e que por quase trinta

anos foi chefe da nossa Biblioteca. Agradeço à Gianne Angelina Aquino Cabeça Uchôa bem como

a todos que colaboraram com a reforma da Biblioteca, Roberto Pereira da Silva, Ricardo Vila Real

Tanaka, etc. Agradeço à Gislaine Olivi Lima e ao Marcelo Modesto Costa por todo o apoio que

eles têm dado à diretoria e ao IME. Agradeço à Rosário e a todos de sua seção que muito têm

ajudado os docentes do IME na administração e submissão de projetos. Agradeço a todas as

secretárias de Departamento e a todos os funcionários das áreas Acadêmica, Administrativa e

Financeira. Agradeço a todos os docentes do Instituto pela valorosa contribuição à docência,

pesquisa e extensão. Agradeço aos Chefes dos Departamentos, aos Presidentes das diversas

Comissões Estatutárias e a todos os docentes que colaboraram com a gestão do IME. Agradeço

aos professores Junior Barrera e Luiz Renato Gonçalves Fontes, Henrique Guzzo Junior e Lucia

Pereira Barroso por terem participado do processo eleitoral para Diretor e Vice-Diretor.

Parabenizo os professores Junior Barrera e Luiz Renato Gonçalves Fontes pela obtenção do cargo,

desejo-lhes boa sorte. Agradeço aos dois ouvidores do IME: Claudia Monteiro Peixoto e Pedro

Aladar Tonelli. Agradeço particularmente, aos seguintes docentes pela colaboração e

infraestrutura do IME: Henrique Guzzo Junior e Márcia D ´Elia Branco (recursos PROEX), Sérgio

Muniz Oliva Filho e João Eduardo Ferreira (recursos CAPES), Paolo Piccione (Projeto temático

FAPESP), Saulo Rabello Maciel de Barros (recursos FUSP) e muitos pela contribuição para a

reserva institucional FAPESP, particularmente o Prof. Jefferson Antonio Galves cujo CEPID

neuromat contribui com aproximadamente dois milhões de reais, dinheiro que foi fundamental

para a reforma da Biblioteca. Agradeço a todos os professores que organizaram tantos eventos

de pesquisa no IME e no País. Agradeço ao Prof. Vyacheslav Futorny por sua dedicação ao “São

Paulo Journal of Mathematical Sciencies”. Agradeço ao Prof. Eduardo Colli e aos colaboradores

da MATEMATECA pelas inúmeras exposições. Agradeço às Profas. Cristina Cerri e Ana Paula Jahn

que, por meio do CAEM, organizaram muitas atividades interessantes, Virada Malba Tahan, Liga

PROMAT etc. Agradeço aos docentes Carlos Eduardo Ferreira e José Coelho de Pina Junior pelo

enorme carinho com que tratam os alunos da computação e suas atividades de extensão.

Agradeço aos alunos de graduação e pós-graduação que organizam a tão importante Recepção

aos Calouros dos respectivos níveis de ensino. Agradeço a todos os alunos, que são a alma e a

vida do Instituto. Enfim, agradeço ao meu amigo dos momentos felizes e mais difíceis durante

meu período como Diretor, pessoa de honestidade, caráter, sinceridade e lealdade

irrepreensíveis: Severino Toscano do Rego Melo. Enfim encerro estes agradecimentos na certeza

que fui injusto com muita gente.


