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ATA DA 304ª SESSÃO (ORDINÁRIA) DO CTA – Aos três dias do mês de 1 

março de dois mil e dezesseis, às dezesseis horas e cinco minutos, reúne-se o 2 

Conselho Técnico Administrativo do Instituto de Matemática e Estatística da 3 

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

Cândido Lima da Silva Dias, Cidade Universitária "Armando de Salles Oliveira". 5 

O senhor Presidente, Professor Clodoaldo Grotta Ragazzo, Diretor, declara 6 

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

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

Sérgio Muniz Oliva Filho (Chefe do MAP), Adilson Simonis (Chefe do MAE), 9 

Junior Barrera (Chefe do MAC), Elizabeth Barbosa dos Santos (Representante 10 

não-docente) e Alice Arruda Mortara Freire (Representante discente de 11 

graduação). Presentes também: Joaquim Vilemar de Sousa Rocha (Assistente 12 

Técnico Financeiro), Paixão de Mattos Padrão Saldanha (Assistente Técnica 13 

Administrativa) e Daniela Santana Carvalho (Assistente Técnica Acadêmica). 14 

EXPEDIENTE: 1.1 – ATA - Discussão da ata da sessão 303ª (ordinária) 15 

realizada em 3.12.2015. Deliberação: Matéria retirada de pauta para ser 16 

discutida na próxima reunião. COMUNICAÇÕES DO PRESIDENTE: 1.2.1 – 17 

Relatório de Happy Hour/AAAMAT, realizado em 18.2.2016: Evento sem 18 

ocorrências, com término por volta das 22h. O Senhor Diretor diz que o evento 19 

foi sem ocorrências, mas houve consumo de bebidas alcoólicas e se continuar 20 

com o consumo o CTA não aprovará mais as festas. 1.2.2 – Brigada de 21 

incêndio -  O Senhor Diretor diz que o MAC ainda não havia enviado nomes, 22 

mas que irá falar com o referido departamento. 1.2.3 – Copos e xícaras de 23 

louça – É colocado que o custo dos copos recicláveis de papel é R$0,21. Nós 24 

utilizamos o copo descartável de plástico ao custo de R$ 0,03 e foram gastos 25 

em 2015, o valor de R$ 4.000,00, aproximadamente, em copos descartáveis. 26 

Se utilizássemos os copos recicláveis de papel seriam gastos, o valor 27 

aproximado de R$28.000,00. Há a possibilidade de se comprar copos de 28 

louças para as reuniões, mas há o problema de quem irá lavá-los. Não está 29 

contemplado no contrato dos terceirizados lavar as louças. Será colocado para 30 

deliberação na próxima reunião do CTA. 1.2.4 – Nova integrante do CTA - O 31 

Senhor Diretor dá as boas vindas à discente Alice Arruda Mortara Freire, o 32 

mais novo membro do CTA. MANIFESTAÇÃO DOS MEMBROS: A 33 

representante dos funcionários Beth diz que os funcionários estão 34 



 2

extremamente descontentes com a decisão do CTA sobre o horário de férias 35 

da BIME, pois a Biblioteca não tem monitores, como antes. Informa que até 36 

2010 a BIME funcionava no período de recesso até às 19h e a partir dessa 37 

data, a BIME passou a funcionar, todos os dias até as 21h30. Perceberam que 38 

não tem demanda, no horário dos Cursos de Verão até as 21h30, por isso, no 39 

final de 2014 foi solicitado que o horário da Biblioteca no período de recesso 40 

fosse até 19h. A funcionária solicita inclusão do assunto  na próxima reunião 41 

para reconsideração da deliberação sobre o horário de funcionamento da BIME 42 

no período das férias de Julho de 19h30 para as 19h. O Prof. Artur informa que 43 

o Conselho do MAT discutiu a questão das poças de água no entorno do IME e 44 

o perigo da dengue. O Diretor menciona que o IME comprou areia que será 45 

depositada sobre as poças e fez uma canaleta. A Assistente Administrativa 46 

coloca que já comunicou a Prefeitura do Campus diversas vezes sobre o 47 

problema e não obteve retorno. A representante discente Alice coloca que foi 48 

muito boa a dispensa dos alunos do 2º ano das aulas da 1ª semana letiva para 49 

que os mesmos pudessem ajudar na semana de calouros. Contudo, solicita 50 

inclusão de pauta da discussão e deliberação sobre a possibilidade de 51 

reposição de algumas aulas perdidas pelos alunos do 2º ano na Semana de 52 

Calouros. O Prof. Sergio Oliva menciona que o CTA deve arcar com as regras 53 

que aprovou. E deve-se enviar uma carta para os poucos professores que 54 

ministraram aulas naquela semana para o público citado. O Senhor Diretor 55 

informa que não vai acatar o pedido de inclusão em pauta a reposição dessas 56 

aulas dadas. A discente menciona que o tom colocado por uma das 57 

professoras não é usual. A representante dos funcionários diz que o saldo foi 58 

positivo, mas o posicionamento da professora citada pela aluna foi complicado. 59 

O Senhor Diretor acha que primeiramente devemos conversar com as 60 

professoras que deram aula. Menciona ainda que chamará a professora que a 61 

discente Alice mencionou que teve um tom mais agressivo para conversar. O 62 

Prof. Sergio Oliva acha que a Semana de Recepção foi salutar e que devemos 63 

mostrar o saldo positivo da Semana enviando uma carta aos docentes com o 64 

relatório da mesma. O Prof. Junior Barrera quer saber se pode impor o máximo 65 

de 20 horas para os estágios dos alunos do BCC, justificando que 30 horas é 66 

incompatível com o curso. A discente Alice diz que os alunos precisam de 67 

estágios para se manter, e que se o estágio for de 20 horas o mesmo terá que 68 
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trabalhar para se manter. O Prof. Sergio Oliva responde que o Departamento 69 

pode determinar o número de horas que achar conveniente para os alunos 70 

cumprirem de estágio. O Prof. Junior responde que os alunos da USP são 71 

diferenciados que devem ser focados nos estudos e não no trabalho. Conclui 72 

dizendo que é inaceitável que um aluno gaste tanto tempo no estágio, o que 73 

prejudica o seu desempenho no curso e acaba provocando evasão. 74 

DISCUSSÃO DA PAUTA: Inclusão dos itens 2.4.3 – Christian Dieter Jäkel 75 

(MAP) - Afastamento sem prejuízo dos vencimentos e das demais vantagens, 76 

período de 13.06.2016 a 30.07.2016 (48 dias), para desenvolver atividades de 77 

pesquisa no CERN, em Basel, Suíça. Aprovado pelo Conselho do 78 

Departamento em 02.03.2016. 2.4.4 – Pedro da Silva Peixoto (MAP) – 79 

Relatório de atividades desenvolvidas durante afastamento - 15.02.2015 a 80 

15.02.2016. Aprovado pelo Conselho do Departamento em 02.03.2015. 81 

ORDEM DO DIA: - 2.1. TRANSFERÊNCIA/ALTERAÇÃO DE FUNÇÃO DE 82 

FUNCIONÁRIOS – 2.1.1 - Homologação – Tamara Elizabeth Cury Sciré 83 

(Secretário) para a ECA – Escola de Comunicações e Artes, em permuta com a 84 

funcionária Diana Penso Sarraf (Técnico para Assuntos Administrativos), pelo 85 

Banco de Oportunidades da USP. Aprovada pelo senhor Diretor, ad 86 

referendum do CTA, em 17.12.2015. 2.1.2 - Homologação – Patrícia Cristina 87 

Martorelli (Técnico Acadêmico) para o IO – Instituto Oceanográfico, em 88 

permuta com a funcionária Cristiane de Fátima Braulino (Técnico para 89 

Assuntos Administrativos), pelo Banco de Oportunidades da USP. Aprovada 90 

pelo senhor Diretor, ad referendum do CTA, em 17.12.2015. Deliberação dos 91 

itens 2.1.1 e 2.1.2: Homologados por unanimidade dos presentes. 2.1.3 - 92 

Edmar Chaves - alteração de função de Motorista para Auxiliar Administrativo 93 

devido a restrições médicas apontadas no ASO emitido em 26.10.2015, porém 94 

houve reavaliação em 16.02.2016, na qual foi sugerida pelo Dr. Dennis Neves 95 

Froes a alteração de função (Proc. 2014.1.418.45.0 - Contrato CLT). 96 

Deliberação: O  CTA aprovou a assinatura “ad referendum” da alteração de 97 

função caso o funcionário concorde com a mesma. 2.2 - ESTÁGIO DE 98 

EXPERIMENTAÇÃO/INGRESSO NO RDIDP - 2.2.1 - Cristián Andrés Ortiz 99 

González (MAT) – 1º relatório. Aprovado pelo Conselho do Departamento em 100 

24.02.2015. Deliberação: aprovado pela unanimidade dos presentes. 2.3 - 101 

ATIVIDADES DE ASSESSORIA E/OU CONSULTORIA - 2.3.1- Relatórios 102 
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assessorias/consultorias realizadas em 2015: MAC - Aprovado pelo Conselho 103 

do Departamento em 18.02.2016. MAE - Aprovado ad referendum pelo 104 

Conselho do Departamento em 22.02.2016. MAP - Aprovado pelo Conselho do 105 

Departamento em 17.02.2016. Deliberação: Aprovados pela unanimidade dos 106 

presentes. 2.3.2 Recredenciamento – João Eduardo Ferreira (MAC). Aprovado 107 

pelo Conselho do Departamento em 18.02.2016. Deliberação: Aprovado pela 108 

unanimidade dos presentes. – 2.4 - AFASTAMENTO DE DOCENTES – 2.4.1 - 109 

Homologação – Marcone Corrêa Pereira (MAP) – afastamento sem prejuízo 110 

dos vencimentos e das demais vantagens, período de 01.03 a 31.12.2016 (306 111 

dias), para realizar pós-doutoramento na “Universidad de Buenos Aires”, 112 

Buenos Aires, Argentina. Aprovado pelo Conselho do Departamento em 113 

17.02.2016. Aprovado pelo Senhor Diretor, ad referendum do CTA em 114 

19.02.2016. 2.4.2 - Rodrigo Bissacot Proença (MAP) – afastamento sem 115 

prejuízo dos vencimentos e das demais vantagens, período de 05.06 a 116 

15.07.2016 (41 dias), para desenvolver atividades de pesquisa na “University of 117 

Delft” e na “University of Groningen”, Holanda. Aprovado pelo Conselho do 118 

Departamento em 17.02.2016. 2.4.3 – Christian Dieter Jäkel (MAP) - 119 

afastamento sem prejuízo dos vencimentos e das demais vantagens, período 120 

de 13.06.2016 a 30.07.2016 (48 dias), para desenvolver atividades de pesquisa 121 

no CERN, em Basel, Suíça. Aprovado pelo Conselho do Departamento em 122 

02.03.2016. 2.4.4 – Pedro da Silva Peixoto (MAP) - Relatório de atividades 123 

desenvolvidas durante afastamento - 15.02.2015 a 15.02.2016. Aprovado pelo 124 

Conselho do Departamento em 02.03.2015. Deliberação dos itens 2.4.1 a 125 

2.4.6: Aprovados pela unanimidade dos presentes. 2.5 - DOAÇÃO DE BENS - 126 

2.5.1 - Processo 2012.1.2165.45.0 – bens a serem incorporados, cujos valores 127 

não tem origem. 2.5.2 - Processo 2014.1.1592.45.4 - bens adquiridos com 128 

recursos do Processo FAPESP nº 2012/10378-8. Doador: Prof. Henrique 129 

Guzzo Junior. 2.5.3 - Processo 2014.1.2201.45.9 - bens adquiridos com 130 

recursos do Processo FAPESP nº. 2013/07699-0. Doador: Prof. Jefferson 131 

Antonio Galves. 2.5.4 - Processo 2015.1.1900.45.1 - bens adquiridos com 132 

recursos do Processo FAPESP nº 2013/07699-0. Doador: Prof. Jefferson 133 

Antonio Galves. 2.5.5 - Processo 2015.1.1905.45.3 - bens adquiridos com 134 

recursos do Processo FAPESP nº 2014/12048-0. Doador: Prof. Carlos Hitoshi 135 

Morimoto. 2.5.6 - Processo 2015.1.1907.45.6 - bens adquiridos com recursos 136 
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do Processo FAPESP nº. 2013/20025-8. Doador: Prof. Luiz Renato Gonçalves 137 

Fontes. 2.5.7 - Processo 2015.1.1913.45.6 - bens adquiridos com recursos do 138 

Processo FAPESP nº. 2014/09310-05. Doador: Prof. Ivan Chestakov. 2.5.8 - 139 

Processo 2015.1.1917.45.1 - bens adquiridos com recursos do Processo 140 

FAPESP nº 2009/52379-8. Doador: Prof. Fábio Armando Tal. 2.5.9 - Processo 141 

2015.1.1918.45.8 - bens adquiridos com recursos do Processo FAPESP nº. 142 

14/09310-5 Doador: Prof. Vyacheslav Futorny. 2.5.10 - Processo 143 

2016.1.68.45.1 - bens adquiridos com recursos do Processo FAPESP nº 144 

2013/07699-0. Doador: Prof. Jefferson Antonio Galves. 2.5.11 - Processo 145 

2016.1.70.45.6 - bens adquiridos com recursos do Processo OBEDUC/CAPES 146 

nº 23036.002535/2013-16. Doador: Prof. Cláudia Cueva Cândido. 2.5.12 - 147 

Processo 2016.1.112.45.0 - bens adquiridos com recursos do Processo CNPQ 148 

nº 480108/2012-9. Doador: Prof. Jefferson Antonio Galves. 2.5.13 - Processo 149 

2016.1.116.45.6 - bens adquiridos com recursos do Processo FAPESP nº 150 

2014/09576-5. Doador: Prof. André Fujita. Deliberação dos itens 2.5.1 a 2.5.13: 151 

Aprovados pela unanimidade dos presentes. 2.6 - RELATÓRIO COMISSÃO 152 

DE MONITORIA – 2º semestre de 2015. Deliberação: Aprovado pela 153 

unanimidade dos presentes. 2.7 - CENTRO DE COMPETÊNCIA EM 154 

SOFTWARE LIVRE (CCSL) - Relatório de Atividades e Prestação de contas – 155 

2014/2015. Aprovado pelo Conselho do MAC em 18.02.2016. Deliberação: 156 

Aprovado pela unanimidade dos presentes. 2.8 - PROCESSO SELETIVO 157 

SIMPLIFICADO – MAC - Solicitação da prorrogação do contrato do Prof. Diogo 158 

Ferreira da Costa Patrão, em regime de RTP, pelo prazo de 12 meses, para a 159 

cumprir a demanda de carga didática. Aprovado pelo Conselho do MAC em 160 

18.02.2016. O Prof. Junior justifica que a prorrogação se faz necessária devido 161 

à demanda da carga didática e que o docente teve bom desempenho nesse 162 

período. Deliberação: Aprovado pela unanimidade dos presentes. 2.9 - 163 

CONVÊNIO (MAC) - Homologação - Convênio HP para realização do projeto 164 

“MOS II”. Aprovado pelo Conselho do Departamento em 26.11.2015. Aprovado 165 

pelo Senhor Diretor, ad referendum do CTA em 28.01.2016. Deliberação: 166 

Homologado pela unanimidade dos presentes. - 2.10 - UTILIZAÇÃO DE 167 

DEPENDÊNCIAS DO IME - 2.10.1 - Homologação – solicitação de um aluno 168 

do IME, microempreendedor, para expor produtos no IME, como camisetas de 169 

matemática, computação, física, cálculo e áreas correlatas, no vão livre do 170 



 6

bloco B, durante os cursos de verão, das 9h às 15h. Aprovada pelo senhor 171 

Diretor, ad referendum do CTA, em 17.12.2015. 2.10.2 - Homologação – 172 

Comissão de Recepção aos Calouros 2016 – solicitação e permissão para 173 

realizar a venda de kits bixo nos dias da matrícula 2016 (11 e 12 de fevereiro 174 

de 2016) para os calouros. Aprovada pelo senhor Vice-Diretor, em exercício, ad 175 

referendum do CTA, em 08.01.2016. 2.10.3 - Homologação – CAEM – 176 

solicitação de autorização para a empresa Pirâmide Pedagógica expor e 177 

comercializar seus materiais didáticos durante o VERÃO NO CAEM 2016, 178 

período de 18.01 a 22.01.2016. Aprovada pelo senhor Vice-Diretor, em 179 

exercício, ad referendum do CTA, em 13.01.2016. 2.10.4 - Homologação – 180 

Comissão de Recepção aos Calouros 2016 – realização de Confraternização 181 

anual dos calouros (IMEntrando) no dia 02.04.2016 (sábado), no horário das 8h 182 

às 20h, no saguão do bloco B e salas B-1, B-2, B-3 e B-4, com a utilização de 183 

caixa de som. Aprovada pelo senhor Diretor, ad referendum do CTA, em 184 

27.01.2016, respeitando as regras do Colegiado. 2.10.5 - Homologação – 185 

AAAMAT – realização de um Happy Hour após o pedágio, onde haverá 186 

confraternização entre os estudantes e veteranos do Instituto, em 18.02.2016, 187 

no horário das 16h às 22h, no estacionamento entre os blocos A e B, com a 188 

utilização de caixa de som. Aprovada pelo senhor Diretor, ad referendum do 189 

CTA, em 01.02.2016. 2.10.6 - Homologação – CinIME – solicitação de reserva 190 

da sala B5 para o CinIME, para todas as sextas-feiras do semestre, a partir de 191 

19.02 à 24.06.2016 (período letivo), no período das 15h às 19h, tal como 192 

ocorreu no ano passado. Na ocorrência de eventos acadêmicos, que são 193 

naturalmente prioritários, na data e horários descritos, solicitamos a reserva 194 

das salas B9 ou B16. Aprovada pelo senhor Diretor, ad referendum do CTA, 195 

em 18.02.2015 a sala B5 para o período de 19 a 04.03.2016, as demais datas 196 

constará da pauta do CTA para deliberação. Deliberação dos itens de 2.10.1 a 197 

2.10.6: Homologados pela unanimidade dos presentes. 2.10.7 - CinIME – 198 

solicitação de reserva da sala B5 para o CinIME, para todas as sextas-feiras do 199 

semestre, a partir de 04.03 à 24.06.2016 (período letivo), no período das 15h 200 

às 19h, tal como ocorreu no ano passado. Na ocorrência de eventos 201 

acadêmicos, que são naturalmente prioritários, na data e horários descritos, 202 

solicitamos a reserva das salas B9 ou B16. 2.10.8 - Nissan Jogos Matemáticos 203 

– autorização para expor os produtos no período de 10.03 a 19.03.2015, nas 204 
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dependências do Bloco B, onde serão ministrados os cursos do CAEM. 205 

Deliberação dos itens 2.10.7 e 2.10.8: Aprovados pela unanimidade dos 206 

presentes. 2.10.9 - AAAMAT – solicitar permissão para realização de três 207 

eventos de confraternização entre os estudantes do IME, a serem realizados 208 

em: 11.03, 1º.04 e 15.04.2016, no período das 18h00 às 22h00, no 209 

estacionamento entre os blocos A e B. Deliberação: Aprovado pela 210 

unanimidade dos presentes o dia 11.3, caso ocorra tudo bem nessa festa, o 211 

diretor aprovará “ad referendum” as outras, uma de cada vez. 2.10.10 - Espaço 212 

para os ensaios do grupo Sestina do Coralusp – solicitação de uma sala para 213 

ensaiar todas as sextas-feiras das 18h às 22h. Nessa sala, ficaria encostado na 214 

parede o piano do grupo. Deliberação: O grupo fará um ensaio teste no 215 

Auditório Jacy Monteiro com piano elétrico, e caso o barulho seja tolerado, o 216 

Diretor aprovará “ad referendum”. Nada mais havendo a tratar, o Senhor 217 

Presidente declara encerrada a sessão, às dezessete horas e quarenta 218 

minutos. Eu, Daniela Santana Carvalho, ____________________, Assistente 219 

Técnica Acadêmica do Instituto de Matemática e Estatística da Universidade de 220 

São Paulo, lavro a presente ata que será assinada por mim e pelos membros 221 

presentes à reunião em que ela for discutida e aprovada. São Paulo, 3 de 222 

março de 2016.  223 


