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ATA DA 314ª SESSÃO (ORDINÁRIA) DO CTA – Aos dois dias do mês de1

março de dois mil e dezessete, às dezesseis horas e sete minutos, reúne-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, declara6

abertos os trabalhos com a presença dos seguintes membros: Severino7

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) e Alice Arruda Mortara Freire (Representante10

discente de graduação). Presentes também: Joaquim Vilemar de Sousa Rocha11

(Assistente Técnico Financeiro), Paixão de Mattos Padrão Saldanha12

(Assistente Técnica Administrativa) e Daniela Santana Carvalho (Assistente13

Técnica Acadêmica). EXPEDIENTE - 1.1 – ATA - Discussão das atas das14

sessões 312ª (ordinária) e 313ª (extraordinária) realizadas em 1º.12.2016 e15

9.2.2017, respectivamente. Deliberação: Aprovadas pela unanimidade dos16

presentes. COMUNICAÇÕES DO PRESIDENTE: Nada a comunicar.17

MANIFESTAÇÃO DOS MEMBROS: O Prof. Artur consulta o CTA se existe a18

possibilidade de colocar os monitores como estagiários. O Prof. Sergio Oliva19

informa que estágio também tem suas regras. O Prof. Junior Barrera diz que20

deveria ser analisada a viabilidade de fazer uma portaria única, e que o21

assunto deveria voltar a ser discutido. O Prof. Adilson solicita redistribuição dos22

funcionários para suprir a falta dos que saíram no PIDV. O Diretor informa que23

os três assistentes e ele estão fazendo estudo sobre a realocação dos24

funcionários com o intuito de suprir o máximo das lacunas e que pensou em25

unificar os serviços das secretarias dos Departamentos. Talvez possam discutir26

no próximo CTA. DISCUSSÃO DA PAUTA: Inclusão do item 2.15 –27

Lanchonete. 2. ORDEM DO DIA: 2.1 - AFASTAMENTO DE28

DOCENTES/RELATÓRIOS - Homologação - Marco Aurélio Gerosa (MAC) –29

afastamento com prejuízo de vencimentos e das demais vantagens do cargo,30

no período de 17.03 a 16.12.2017 (275 dias), para realização de atividades de31

docência e pesquisa na Northern Arizona University (NAU), Estados Unidos.32

Aprovado pelo Conselho do Departamento em 22.09.2016. Aprovado, ad33

referendum, pelo Senhor Diretor, Prof. Clodoaldo Grotta Ragazzo, em34
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14.12.2016. Deliberação: Homologado pela unanimidade dos presentes. 2.2 -35

AFASTAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - Homologação - Denise Sella Fonseca36

– afastamento com prejuízo de vencimentos e das demais vantagens da função,37

no período de 13.02.2017 a 12.02.2019 (730 dias), por motivos particulares.38

Aprovado, ad referendum, pelo Senhor Diretor, Prof. Clodoaldo Grotta Ragazzo,39

em 23.12.2016. Deliberação: Homologado pela unanimidade dos presentes.40

2.3 - ESTÁGIO DE EXPERIMENTAÇÃO/INGRESSO NO RDIDP - 2.3.1 -41

Daniel Macedo Batista (MAC) – 3º relatório. Aprovado, ad referendum, pelo42

Conselho do Departamento em 10.02.2017; 2.3.2 - Denis Deratani Mauá (MAC)43

– 1º relatório. Aprovado pelo Conselho do Departamento em 09.02.2017; 2.3.344

- André Fujita (MAC) – 3º relatório. Aprovado pelo Conselho do Departamento45

em 09.02.2017. Deliberação dos itens de 2.3.1 a 2.3.3: Aprovados pela46

unanimidade dos presentes. 2.4 - ATIVIDADES DE ASSESSORIA E/OU47

CONSULTORIA. 2.4.1 - Credenciamento – Denis Deratani Mauá (MAC).48

Aprovado pelo Conselho do Departamento em 09.02.2017. 2.4.2 Roberto49

Marcondes César Junior – solicita autorização para prestar consultoria à50

empresa Shelfpix. Aprovado pelo Conselho do Departamento em 09.02.2017.51

Deliberação dos itens 2.41 e 2.4.2: Aprovados pela unanimidade dos presentes.52

2.5 - PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – MAT - 2.5.1 - Apreciação das53

inscrições - Candidatos: Diego Alfonso Sandoval Salazar, Alex Sierra Cárdenas,54

Marli da Annunciação, Thiago de Araújo Ferreira Pinto e Maria Fernanda55

Araújo de Resende. Deliberação: Aprovadas pela unanimidade dos presentes.56

2.5.2. Proposta de nomes para a comissão julgadora: Membros titulares:57

Daniela Mariz Silva Vieira (Doutor – MAT/IME), Salvador Addas Zanata58

(Associado – MAP/IME), Viviana Giampaoli (Doutor – MAE/IME). Membros59

suplentes: Antonio de Pádua Franco Filho (Doutor – MAT/IME), Pedro Aladar60

Tonelli (Doutor – MAP/IME), Eduardo Colli (Associado – MAP/IME), Valentim61

Raphael Henri Ferenczi (Titular – MAT/IME). Aprovados ad referendum do62

Conselho do Departamento, pelo Decano no exercício da Chefia do63

Departamento, em 23.02.2017. Deliberação: Aprovados pela unanimidade dos64

presentes. 2.6 - RELATÓRIO DA COMISSÃO DE MONITORIA: Relatório da65

Comissão de Monitoria – 2º semestre de 2016. Deliberação: Aprovado pela66

unanimidade dos presentes. 2.7 - UTILIZAÇÃO DE DEPENDÊNCIAS DO IME67

- 2.7.1 - Homologação - Nissan – Jogos Matemáticos – autorização para expor68
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jogos e livros de matemática e física, durante o curso de verão 2017, no69

período de 09.01 a 17.02.2017 nas dependências do bloco B. Aprovado, ad70

referendum, pelo Senhor Diretor, Prof. Clodoaldo Grotta Ragazzo, em71

20.12.2016. Deliberação: Homologado pela unanimidade dos presentes. 2.7.2 -72

Comissão de Recepção aos Calouros 2017 – autorização para realização da73

Confraternização anual dos calouros, IMEntrando, no dia 15.04.2017 (sábado),74

no Saguão do Bloco B e salas: B01, B02, B03 e B04, das 08h às 20h.75

Deliberação: Aprovado pela unanimidade dos presentes. 2.7.3 - CinIME –76

autorização para exibir filmes aos alunos, funcionários e professores, nos dias77

17, 24 e 31.03.2017; 07 e 28.04.2017; 1º, 05, 19 e 26.05.2017; 02, 09, 23 e78

30.06.2017, todas as datas são sextas-feiras, com exceção ao 1º.05, que é79

segunda-feira, na sala B5, das 14h30 às 19h. Deliberação: Matéria retirada de80

pauta para análise da reserva da sala e preparação termo de responsabilidade81

sobre uso da sala. Se houver necessidade, será aprovado ad referendum. 2.7.482

- Nissan – Jogos Matemáticos – autorização para expor jogos e livros de83

matemática e física, no período de 10 a 25.03.2017, nas dependências do84

bloco B, durante o reinício das aulas do ano letivo de 2017 e nas oficinas do85

CAEM. Deliberação: Aprovado pela unanimidade dos presentes. 2.8 - CENTRO86

DE COMPETÊNCIA EM SOFTWARE LIVRE (CCSL) - Relatório de Prestação87

de contas – 2016. Aprovado, ad referendum, do Conselho do MAC, pelo Chefe88

do Departamento, em 23.02.2017. Deliberação: Aprovado pela unanimidade89

dos presentes. 2.9 - CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA -90

Homologação - Aprovação da Prestação de Contas do Convênio HP91

(realização do projeto “High Performance Applications for Smart Cities”),92

aprovado na sessão 297ª do CTA, realizada em 11.06.2015. Matéria retirada93

de pauta, na 312ª Sessão do CTA, realizada em 1º.12.2016, para que fossem94

providenciados os relatórios técnico acadêmico e financeiro. Aprovado, ad95

referendum, pelo Senhor Diretor, Prof. Clodoaldo Grotta Ragazzo, em96

15.12.2016. Deliberação: Homologado pela unanimidade dos presentes. 2.10 -97

REGRAS PARA EXPOSIÇÕES E VENDA DE LIVROS - Reanálise das regras98

e valores de contrapartida, decididos pela 220ª Sessão Ordinária do CTA,99

realizada em 09.11.2006, para exposições e vendas de livros. O valor cobrado100

é o mesmo desde 2006. Deliberação: Aprovado pela unanimidade dos101

presentes que será cobrado R$ 200,00 para exposição para o período de uma102
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semana e R$ 500,00 para exposição para o período de um mês. 2.11 -103

ALTERAÇÃO DO HORÁRIO DA REUNIÃO DO CTA - Alteração dos horários104

das reuniões do CTA, das 16h00 para às 14h00. O Diretor informa que as105

reuniões do CTA passarão para as quatorze horas em virtude do item 2.12. O106

colegiado tomou ciência da alteração. 2.12 - RELÓGIO DE PONTO -107

Deliberação sobre o uso do Relógio de ponto também no horário de almoço108

dos funcionários. Deliberação: Aprovado pela unanimidade dos presentes a109

não utilização do ponto eletrônico no horário do almoço dos funcionários. 2.13 -110

PURIFICADORES DE ÁGUA - Proposta para substituição dos atuais111

bebedouros que utilizam galão de água de 20 litros por bebedouro tipo112

purificadores de água, fixados em parede, nos principais pontos de acesso aos113

servidores Docentes e Técnicos-Administrativos do Instituto. Deliberação:114

Matéria retirada de pauta para que sejam providenciadas estatísticas de quais115

locais serão instalados, listas de materiais para instalação e também a foto do116

modelo proposto. 2.14 - SECADOR DE MÃOS - Proposta para substituição da117

utilização de papel toalha, por secador elétrico de mãos nos banheiros do118

Instituto. Deliberação: Aprovado pela unanimidade dos presentes a locação de119

dois aparelhos (um para o banheiro feminino e outro para o banheiro120

masculino), por seis meses, para teste, no Bloco A, com a retirada do papel121

dos referidos banheiros. Caso não haja a locação por seis meses, foi aprovada122

a compra de dois aparelhos. 2.15 - LANCHONETE - A lanchonete solicita123

autorização para passar a servir comida. Discutiu-se que será preciso ver o que124

consta no contrato vigente, além do que será necessário a instalação de125

equipamento de ar condicionado e também coifa, para que o local não fique126

muito quente e mal cheiroso. Foi pensado também na possibilidade de se127

colocar um ponto de autoserviço (buffet). O Prof. Toscano diz que é128

radicalmente contra que tenha o sistema de autoserviço e também é contra que129

a lanchonete passe a servir comida em virtude do cheiro e calor. Deliberação:130

Foi aprovada, sem a possibilidade do autoserviço (buffet), por 5 votos131

favoráveis e 2 votos contrários, a verificação da possibilidade de ser servida132

comida devido à licitação vigente, sendo possível, solicitamos o envio de um133

projeto ao CTA. Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente declara134

encerrada a sessão, às dezessete horas e trinta e quatro minutos. Eu, Daniela135

Santana Carvalho, ____________________, Assistente Técnica Acadêmica do136
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Instituto de Matemática e Estatística da Universidade de São Paulo, lavro a137

presente ata que será assinada por mim e pelos membros presentes à reunião138

em que ela for discutida e aprovada. São Paulo, 2 de março de 2017.139


