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ATA DA 311ª SESSÃO (ORDINÁRIA) DO CTA – Aos seis dias do mês de1

outubro de dois mil e dezesseis, às dezesseis horas e dez minutos, reuniu-se o2

Conselho Técnico Administrativo do Instituto de Matemática e Estatística da3

Universidade de São Paulo, na sala da Congregação, Edifício Professor4

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

O senhor Presidente, Professor Clodoaldo Grotta Ragazzo, Diretor, declarou6

abertos os trabalhos com a presença dos seguintes membros: Artur Hideyuki7

Tomita (Chefe do MAT), Sérgio Muniz Oliva Filho (Chefe do MAP), Adilson8

Simonis (Chefe do MAE), Júnior Barrera (chefe do MAC) e Alice Arruda9

Mortara Freire (Representante discente de graduação). Presentes também:10

Joaquim Vilemar de Sousa Rocha (Assistente Técnico Financeiro), Paixão de11

Mattos Padrão Saldanha (Assistente Técnica Administrativa) e Daniela Santana12

Carvalho (Assistente Técnica Acadêmica). EXPEDIENTE: 1.1 – ATA -13

Discussão da ata da sessão 310ª (ordinária) realizada em 1º.9.2016.14

Deliberação: Aprovada pela unanimidade dos presentes. 1.2 -15

COMUNICAÇÕES DO PRESIDENTE – 1.2.1 – O Senhor Diretor comunicou a16

vinda da nova funcionária para a Secretaria da Pós-Graduação, a Srª Márcia17

Ferreira que secretariará a CCPMAP. Explicou que a funcionária Juliana18

Frutuoso Vieira recebeu convite para ser secretária da Diretoria do IEB e com19

isso houve uma triangulação entre o IME, o IEB e a FEA, que recebeu a vaga20

vinda do IEB. O Senhor Diretor elogiou a Srª Juliana, disse que é excelente21

secretária. A Assistente Administrativa comunicou que os orelhões da Praça22

foram retirados porque dois não funcionavam e um estava subutilizado e serão23

colocadas uma ou duas lousas de ardósia no lugar. Ressaltou ainda que o24

telefone para portadores de deficiência auditiva que está no Bloco B está25

funcionando bem. Relatou também sobre a alteração de nomenclatura do26

funcionário do MAT, o Sr. Paulo Xavier Ribeiro que passou de recepcionista27

para auxiliar administrativo. Comunicou ainda que havia um post na página da28

USP dizendo que o IME fazia locação do auditório L. H. Jacy Monteiro, mas29

que foi um equivoco e o mesmo já foi retirado. MANIFESTAÇÃO DOS30

MEMBROS: O Prof. Júnior Barrera mencionou que o CEC ficará sem Vice-31

Diretor porque o Prof. Marco Aurélio Gerosa pediu demissão do cargo, e o Prof.32

Leônidas de Oliveira Brandão assumirá, mas não sabe se deve ou não eleger33

um vice porque o mandato dessa gestão termina em dezessete de abril de dois34
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mil e dezessete. O Prof. Sergio Oliva perguntou se não pode ser assumido pela35

rede Linux. O Prof. Junior sugere que a funcionária Gislaine fique como Vice-36

Diretora porque ela viu o CEC nascer. O Diretor sugere que seja colocado um37

Vice-Diretor para terminar o mandato, uma vez que a funcionária tem outras38

responsabilidades. O Prof. Sergio Oliva solicitou informações sobre a licitação39

da lanchonete e perguntou por que não poderá ter suco de laranja. O Senhor40

Diretor mencionou que já foi licitada e poderá ter suco de laranja, mas com41

uma máquina que não faça barulho, em virtude das salas de aula e de42

professores que possuem salas no Bloco B. O Prof. Sergio Oliva disse que43

deveria ter um restaurante com comida, porque tem pessoas que trabalham e44

chegam em cima da hora para as aulas do noturno. O Senhor Diretor45

mencionou que a empresa vencedora da licitação foi a Dentinhos que já está46

no IGc, na EP – Elétrica há vários anos. No edital de licitação e no contrato não47

prevê comida devido ao cheiro forte do preparo, porém poderão servir comidas48

prontas. O contrato tem prazo de 18 meses. A discente Alice disse que49

concorda que a licitação seja um processo longo, mas deveria ter sido discutido50

com toda a comunidade IMEANA antes de fechar o Edital. O Senhor Diretor51

disse que o edital foi restritivo para que o IME possa cobrar do fornecedor. A52

discente Alice disse que todas as lanchonetes que freqüenta, há muito barulho53

das pessoas, muito mais do que o barulho das máquinas utilizadas e que isso54

não incomoda tanto. A discente Alice solicita informações do porque que os55

krafts foram retirados sem aviso e também porque antes não precisava de56

autorização para colocá-los, mas agora precisa de ofício. Foi esclarecido pela57

Assistente Administrativa que não há necessidade de ofício, que pode ser por58

e-mail e que o kraft deve ficar por quinze dias e depois deve ser retirado. O59

Senhor Diretor explicou que foram retirados os que venceram o prazo, pois os60

mesmos devem ficar por quinze dias e que se algum foi retirado com validade61

vigente, foi por engano. DISCUSSÃO DA PAUTA: Inclusão dos itens: 2.7 –62

AUTORIZAÇÃO PARA ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS. 2.8 – PROJETO63

“ALUNO – DESTAQUE” DO BCC. ORDEM DO DIA - 2.1 –TRANSFERÊNCIA64

DE FUNCIONÁRIO: 2.1.1 Homologação – Juliana Frutuoso Vieira (Secretária)65

transferência da referida funcionária para o IEB – Instituto de Estudos66

Brasileiros, com permuta de vaga para a FEA, em troca da transferência da67

funcionária Márcia Araújo Ferreira para o IME. Aprovada pelo senhor Vice-68
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Diretor, ad referendum do CTA, em 15.09.2016. Deliberação: Homologado pela69

unanimidade dos presentes. Todos os presentes querem deixar registrado que70

a funcionária foi uma excelente funcionária para o Instituto. 2.2.2 Homologação71

– Denise Sana Yamashita (Bibliotecária) transferência da referida funcionária72

para a FMVZ – Faculdade de Medicina Veterinária, com permuta da funcionária73

Stela do Nascimento Madruga. Aprovada pelo senhor Vice-Diretor, ad74

referendum do CTA, em 22.09.2016. Deliberação: Homologado por75

unanimidade dos presentes. O Diretor menciona que a Irma irá sair no PIDV e76

se aposentar e esse fato gerou a necessidade de indicar alguém para o lugar,77

Diretora da BIME; pensou em colocar uma pessoa com um perfil de inovação.78

Nesse sentido, consultou a Sra. Maria Crestana, Diretora do SIBI, que indicou a79

Stela da FMVZ, mas o diretor da referida Unidade não a liberava sem permuta80

de funcionário, e como a Denise já havia manifestado interesse em sair da81

BIME, foi realizada a permuta. O Diretor comenta ainda que a Stela ficará três82

meses percorrendo todos os setores da Biblioteca para saber a rotina e o83

trabalho de cada um. 2.2. ESTÁGIO DE EXPERIMENTAÇÃO/INGRESSO NO84

RDIDP: 2.2.1 Christian Dieter Jäkel (MAP) – solicita dispensa do período de85

experimentação. O Conselho do Departamento em 14.09.2016 nega o pedido86

justificando que tal procedimento poderá enfraquecer o instrumento do estágio87

probatório. Deliberação: Aprovado pela unanimidade dos presentes a negativa88

do pedido do interessado, portanto foi aprovada a manifestação do Conselho89

do MAP. 2.2.2 Natalia Goloshchapova (MAT) – 1º relatório. Aprovado pelo90

Conselho do Departamento em 28.09.2016. Deliberação: Aprovado por91

unanimidade dos presentes. 2.3. AFASTAMENTO DE92

DOCENTES/RELATÓRIOS. 2.3.1 Christian Dieter Jäkel (MAP) – Homologação93

- relatório de atividades desenvolvidas durante afastamento - 11.6 a 29.7.2016.94

Aprovado pelo Conselho do Departamento em 14.9.2016. Aprovada pelo95

senhor Diretor, ad referendum do CTA, em 27.09.2016. . Deliberação:96

Homologado por unanimidade dos presentes. 2.3.2 Alfredo Goldman vel97

Lejbman (MAC) – relatório de atividades desenvolvidas durante afastamento –98

17.07.2015 a 16.04.2016. Aprovado pelo Conselho do Departamento em99

22.09.2016. Deliberação: Aprovado pela unanimidade dos presentes. 2.3.3.100

Frank Michael Forger (MAP) – Homologação - solicitação de afastamento, sem101

prejuízo dos vencimentos e das demais vantagens, de 26.09.2016 a102
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10.03.2017 (166 dias), para desenvolver atividades de pesquisa na Espanha,103

Alemanha e Itália. Aprovado pelo Conselho do Departamento em 14.09.2016.104

Aprovada pelo senhor Diretor, ad referendum do CTA 21.09.16. Deliberação:105

Homologado por unanimidade dos presentes. 2.4. ATIVIDADES DE106

ASSESSORIA E/OU CONSULTORIA. 2.4. Recredenciamento – Viviana107

Giampaoli (MAE). Aprovado pelo Conselho do Departamento em 22.09.2016.108

Deliberação: Aprovado pela unanimidade dos presentes. 2.5. UTILIZAÇÃO DE109

DEPENDÊNCIAS DO IME: 2.5.1 Homologação – Comissão de Formatura –110

autorização para a empresa Às Formaturas montar um estande referente à111

formatura, que será realizada em 2017, no saguão do Bloco B, em 28.9 das112

9h30 às 13h. Aprovada pelo senhor Diretor, ad referendum do CTA, em113

20.09.2016. 2.5.2 Homologação – Agência USP de Inovação – solicita de114

utilização de espaço físico para divulgar o evento “Desafio 48 horas”, de 7 a115

9.11.2016, dentro do BIN@SP 2016 (Business Innovations Network). Aprovada116

pelo senhor Diretor, ad referendum do CTA, em 21.09.2016. Deliberação dos117

itens 2.5.1 e 2.5.2: Homologados pela unanimidade dos presentes. 2.6. VAGA118

ESTACIONAMENTO - CEMCAP – MAP - Solicitação do MAC, para uso da119

Diretoria do CCSL da vaga no estacionamento privativo pertencente ao120

CEMCAP, devido ao pedido da possível extinção do referido Centro, já121

aprovado pelos Conselhos dos Departamentos em 25.08.2016. Matéria retirada122

de pauta na reunião de 1º.09.2016, para verificação da legislação do Idoso e123

dos Portadores de necessidades especiais. O Diretor menciona que devemos124

nos adequar a lei, e para isso vamos escolher as vagas de forma adequada.125

Expõe sobre a necessidade do IME em ter mais uma vaga de necessidades126

especiais no estacionamento privativo. Mas para isso é preciso que a vaga127

tenha um tamanho adequado, nesse sentido, a sugestão é que seja trocada da128

Assistência Financeira com a vaga do CEMCAP, por ter tamanho diferenciado,129

conforme a legislação vigente. É informado ainda que não poderá ter carros130

obstruindo o acesso à vaga de deficientes. Deliberação: Aprovado por 5 votos131

favoráveis para que a vaga do CEMCAP seja utilizada para os portadores de132

necessidades especiais e 1 voto para que a mesma seja utilizada pelo diretor133

do CCSL. 2.7. AUTORIZAÇÃO PARA ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS:134

Deliberação: Aprovado pela unanimidade dos presentes que na ausência do135

Chefe do Departamento o Vice-Chefe poderá autorizar, e na ausência dos136
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mesmos, o decano também poderá autorizar as correspondências, e caso não137

esteja nenhum desses responsáveis no Departamento, as correspondências,138

até o valor de R$ 10,00 poderão ser encaminhadas para a Assistência139

Financeira para que o Diretor autorize-as. 2.8 – PROJETO “ALUNO –140

DESTAQUE” DO BCC: O Prof. Adilson informa que não deveria ter um prêmio141

com esse nome porque o IME já tem uma Comissão de Prêmios que concede142

prêmios aos alunos. O Prof. Artur comenta o nome “aluno destaque” lembra143

prêmio, e nesse sentido, deveria ser alterado o nome . O Prof. Sergio coloca144

que deveria se chamar Bolsa de Incentivo para alunos. Após alguns apartes foi145

colocado em votação. Deliberação: Aprovado por 4 votos favoráveis, 1 voto146

contrário e 1 abstenção o referido Projeto, na íntegra, sem alterações. Nada147

mais havendo a tratar, o Senhor Presidente declara encerrada a sessão, às148

dezessete horas e trinta e um minutos. Eu, Daniela Santana Carvalho,149

____________________, Assistente Técnica Acadêmica do Instituto de150

Matemática e Estatística da Universidade de São Paulo, lavro a presente ata151

que será assinada por mim e pelos membros presentes à reunião em que ela152

for discutida e aprovada. São Paulo, 06 de outubro de 2016.153


