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ATA DA 315ª SESSÃO (EXTRAORDINÁRIA) DO CTA – Aos seis dias do mês1

de abril de dois mil e dezessete, às quatorze horas e doze 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: 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

Júnior Barrera (Chefe do MAC), Elizabeth Barbosa dos Santos (Representante10

dos servidores técnicos e administrativos) e Alice Arruda Mortara Freire11

(Representante discente de graduação). Presentes também: Joaquim Vilemar12

de Sousa Rocha (Assistente Técnico Financeiro), Paixão de Mattos Padrão13

Saldanha (Assistente Técnica Administrativa) e Daniela Santana Carvalho14

(Assistente Técnica Acadêmica). EXPEDIENTE: 1.2 - COMUNICAÇÕES DO15

PRESIDENTE – 1.3. Nada a comunicar. MANIFESTAÇÃO DOS MEMBROS: A16

discente Alice pergunta se passou por alguma reunião do CTA a deliberação17

para o aumento do valor das cópias reprográficas. O CTA pede que seja18

verificado se foi deliberado o aumento das cópias reprográficas. DISCUSSÃO19

DA PAUTA: Inclusão dos itens: 2.4 – CONCURSO – 2.4.1 – Homologação -20

Abertura de Concurso de Prof. Doutor (MAE) – “Atendimento do compromisso21

firmado entre a USP e a FAPESP na concessão de CEPIDs”. 2.522

ATIVIDADES DE ASSESSORIA E/OU CONSULTORIA: Recredenciamento –23

Julio Michael Stern (MAP). 2.6 – CERT - Renato Vicente (MAP) - Atendimento24

ao que a CERT solicitou referente aos horários a serem cumpridos, pelo25

referido docente, em RTC. 2.7 - ESTÁGIO DE EXPERIMENTAÇÃO NO RDIDP26

- Antoine Laurain (MAP) - Relatório de estágio de experimentação no RDIDP27

(1º relatório). 2. - ORDEM DO DIA - 2.1 - REFORMA DA BIBLIOTECA -28

Solicitação de recursos financeiros a bancos. O Diretor pede autorização ao29

CTA para tentar obter verba junto a doadores, em geral, inclusive nos bancos,30

diz que tem solicitado em torno de R$ 1.500.000,00 (hum milhão e quinhentos31

mil reais). O Prof. Adilson pede os nomes de quem irá doar. O Diretor diz que32

já foi ao banco Itaú e ao BTG e não obteve sucesso, diz que tem outras33
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instituições para visitar. O Diretor relata que o IME foi inserido no cadastro de34

futuras doações de móveis do banco Itaú. O Prof. Sergio alerta que as35

empresas costumam fazer essa distribuição de verba para as doações no final36

do ano ou início do ano corrente. O Prof. Adilson insiste em saber o volume e37

para que será utilizada a verba, lembra que já houve problemas com doações38

em outras Unidades. O Diretor diz que a empresa terá de contrapartida uma39

placa de trinta e cinco por cinqüenta centímetros, por dois anos exposta na40

BIME, pois o IME tem de respeitar as regras da USP. Deliberação: O CTA41

autoriza, com possíveis restrições, o Diretor a buscar auxílio para a reforma da42

BIME. 2.2 - MUDANÇA PONTUAL NO ORGANOGRAMA DO IME – O diretor43

explica que quando o Prof. Fabio Kon enviou o projeto para o INCT, verba do44

CNPq e FAPESP o IME ficou comprometido em ceder um funcionário ao INCT.45

O Diretor diz que a proposta é que o funcionário Wander junto com a46

funcionária Maria do Rosário tomará conta da parte financeira. Informa ainda47

que a proposta é criar um setor de apoio a eventos, não só para o projeto do48

Prof. Fabio Kon, mas para o Instituto inteiro. Contudo, para que isso ocorra49

necessita de funcionários, e por isso, ele pensou na funcionária Márcia Queiroz50

que passaria a ser responsável pelo Serviço de Eventos. O Projeto também51

engloba a transformação da Seção de Projetos e Convênios para Serviço de52

Projetos e Convênios. O Prof. Sergio Oliva vê problemas em começar a fatiar53

tudo. O Diretor explica que a ideia da proposta é separar a parte financeira da54

administrativa, do setor de Projetos do IME. O Prof. Sergio Oliva pergunta se o55

melhor é diretor desmembrar tudo ou colocar tudo em paralelo. Pergunta ainda56

se ele pensou no assunto, mas quer saber como será a dinâmica. O Diretor diz57

que o orçamento do IME é da ordem de três milhões e que o Instituto gasta58

mais ou menos dois milhões com limpeza e segurança, e só de CEPID e INCT,59

ambos recebem juntos R$ 3.000.000,00, por ano. O Prof. Sergio Oliva informa60

que a demanda da Assistência Administrativa irá aumentar muito. O Prof.61

Adilson quer saber a diferença em valor que haverá no custo de despesas do62

IME. O Diretor responde que será R$ 125,00 (cento e vinte e cinco reais), por63

mês. O Diretor explica a tabela de representação: Que temos um cargo de ATD64

IV que será dividido em um cargo de ATD II e dois cargos de Chefe65

Administrativo de Serviço. E que o aumento para o IME será de R$ 125,00 por66
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mês. O Prof. Junior Barrera lembra que esse custo será ínfimo. Deliberação:67

Aprovado por unanimidade. 2.3 - PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO –68

MAT - Relatório da Comissão Julgadora – Não houve candidato indicado.69

Deliberação: Homologado pela unanimidade dos presentes. 2.4 – CONCURSO70

- 2.4.1 - Abertura de Concurso de Prof. Doutor (MAE) – “Atendimento do71

compromisso firmado entre a USP e a FAPESP na concessão de CEPIDs”.72

Deliberação: Homologado por unanimidade. 2.5 - ATIVIDADES DE73

ASSESSORIA E/OU CONSULTORIA - Recredenciamento – Julio Michael74

Stern (MAP). Aprovado pelo Conselho do Departamento em 15.03.2017.75

Deliberação: Aprovado pela unanimidade dos presentes. 2.6 – CERT - Renato76

Vicente (MAP) - Atendimento ao que a CERT solicitou referente aos horários a77

serem cumpridos, pelo referido docente, em RTC. Deliberação: Aprovado pela78

unanimidade dos presentes. 2.7 - ESTÁGIO DE EXPERIMENTAÇÃO NO79

RDIDP - Antoine Laurain (MAP) - Relatório de estágio de experimentação no80

RDIDP (1º relatório). Aprovado pelo Conselho do Departamento em 05.04.2017.81

Deliberação: Aprovado pela unanimidade dos presentes. Nada mais havendo a82

tratar, o Senhor Presidente declara encerrada a sessão, às quinze horas e sete83

minutos. Eu, Daniela Santana Carvalho, ____________________, Assistente84

Técnica Acadêmica do Instituto de Matemática e Estatística da Universidade de85

São Paulo, lavro a presente ata que será assinada por mim e pelos membros86

presentes à reunião em que ela for discutida e aprovada. São Paulo, 6 de abril87

de 2017.88


