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ATA DA 316ª SESSÃO (ORDINÁRIA) DO CTA – Aos onze dias do mês de1
maio de dois mil e dezessete, às quatorze 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: Severino7
Toscano do Rego Melo (Vice-Diretor), Artur Hideyuki Tomita (Chefe do MAT),8
Sergio Muniz Oliva Filho (Chefe do MAP), Adilson Simonis (Chefe do MAE),9
Márcia de Carvalho Queiroz (Representante dos servidores técnicos e10
administrativos) e Alice Arruda Mortara Freire Gomes (Representante discente11
de graduação). Presentes também: Joaquim Vilemar de Sousa Rocha12
(Assistente Técnico Financeiro), Paixão de Mattos Padrão Saldanha13
(Assistente Técnica Administrativa) e Daniela Santana Carvalho (Assistente14
Técnica Acadêmica). EXPEDIENTE: - 1.1 – ATA - Discussão das atas das15
sessões 314ª (ordinária) e 315ª (extraordinária) realizadas, respectivamente,16
em 2.3.2017 e 6.4.2017. Deliberação: Aprovadas pela unanimidade dos17
presentes. COMUNICAÇÕES DO PRESIDENTE: 1.2.1 - CAIXA POSTAL DO18
IME - Ciência da aprovação da desativação da caixa postal do IME, pois a19
mesma estava subutilizada. A proposta foi feita aos membros do CTA em20
06.1.2017, por e-mail, sendo aprovada na ocasião. O CTA tomou ciência. 1.2.221
- CIÊNCIA DO PROCESSO DO PROF. PAVLOS BAHIA: O Diretor fez uma22
exposição da situação do processo de solicitação de ressarcimento do valor23
referente a mudança de regime de RDIDP para RTC e do parecer da24
Procuradoria Geral da USP. O Colegiado tomou ciência do processo, e o25
mesmo será enviado para ciência do departamento. 1.2.3 - AUMENTO DAS26
CÓPIAS REPROGRÁFICAS: Foi solicitada a informação de qual justificativa27
se dá para calcular o valor que é cobrado por cópia. O aumento do valor das28
cópias resultou de estudos e reuniões entre as Unidades envolvidas no pool29
das gráficas, para analisar os custos, não sendo mais deliberado pelo CTA do30
IME, uma vez que são muitas Unidades envolvidas. Foi entendido pelos31
membros do CTA que a partir desse momento, sempre que houver alteração32
de preços, o CTA será informado do valor. O Colegiado tomou ciência.33
MANIFESTAÇÃO DOS MEMBROS: O Prof. Adilson questionou sobre não34
conseguir acessar o link de inscrições no sistema de concursos online, por35
falta de chave de acesso/senha. Esclareci que pode ser solicitada uma senha36
pelo próprio sistema e que o candidato recebe um comprovante assim que sua37
inscrição é concluída. O Prof. Sergio Oliva parabenizou o Diretor pelas38
instalações dos equipamentos de ar condicionado no Bloco B. Comentou ainda39
que o cano de água, em algumas salas, ficou mal instalado porque está40
impedindo a abertura das janelas. O Diretor agradece profundamente a41
colaboração do Prof. Paolo Piccione que comprou os equipamentos com a42
verba da FAPESP. DISCUSSÃO DA PAUTA: Inclusão dos itens: 2.2 -43
ATIVIDADES DE ASSESSORIA E/OU CONSULTORIA - 2.2.4 - Autorização –44
Denise Aparecida Botter (MAE) para ministrar módulo de Análise de Dados e45
Otimização para Logística do Curso de Logística Empresarial oferecido pela46
POLI, operacionalizado pela Fundação Vanzolini e subordinado à PRCEU.47
Aprovado pelo Conselho do Departamento em 4.5.2017. 2.3 -48
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AFASTAMENTO DE DOCENTES/RELATÓRIOS - 2.3.11 - Ivan Chestakov -49
Afastamento sem prejuízo de vencimentos e das demais vantagens do cargo,50
de 24.7 a 30.10.2017 (99 dias), para participar do II Congresso de Matemática51
das Américas em Montreal, Canadá e desenvolver projeto de pesquisa no52
Sobolev Institute of Mathematics, Novosibirsk, Rússia. Aprovado pelo53
Conselho do Departamento em 3.5.2017.2.4 - UTILIZAÇÃO DE54
DEPENDÊNCIAS DO IME - 2.4.5 - GRECIME – autorização para realização55
da festa junina dos funcionários do IME, com venda de comida e bebidas56
típicas em 23.6.2017 das 16h às 20h podendo se estender até às 22h, no57
estacionamento de carros oficiais. Deliberação: Aprovadas as inclusões pela58
unanimidade dos presentes. 2. - ORDEM DO DIA - 2.1 - ESTÁGIO DE59
EXPERIMENTAÇÃO/INGRESSO NO RDIDP - 2.1.1 Ana Paula Jahn (MAT) –60
2º relatório. Aprovado pelo Conselho do Departamento em 5.4.2017. 2.1.2 -61
Gaetano Siciliano (MAT) – 2º relatório. Aprovado pelo Conselho do62
Departamento em 3.5.2017. Deliberação dos itens 2.1.1 e 2.1.2: Aprovados63
pela unanimidade dos presentes. 2.2 - ATIVIDADES DE ASSESSORIA E/OU64
CONSULTORIA - 2.2.1 - Relatórios das assessorias/consultorias realizadas65
em 2016: MAP - Aprovado pelo Conselho do Departamento em 15.3.2017.66
MAE - Aprovado pelo Conselho do Departamento em 16.3.2017. MAC -67
Aprovado pelo Conselho do Departamento em 4.5.2017. 2.2.2 -68
Credenciamento – Renata Wassermann (MAC). Aprovado pelo Conselho do69
Departamento em 16.3.2017. 2.2.3 - Recredenciamento – Roberto Marcondes70
Cesar Junior (MAC). Aprovado pelo Conselho do Departamento em 6.4.2017.71
2.2.4 - Autorização – Denise Aparecida Botter (MAE) para ministrar módulo de72
Análise de Dados e Otimização para Logística do Curso de Logística73
Empresarial oferecido pela POLI, operacionalizado pela Fundação Vanzolini e74
subordinado à PRCEU. Aprovado pelo Conselho do Departamento em75
4.5.2017. Deliberação dos itens 2.2.1 a 2.2.4: Aprovados pela unanimidade76
dos presentes. 2.3 - AFASTAMENTO DE DOCENTES/RELATÓRIOS - 2.3.1 -77
Oscar João Abdounur - (MAT) – afastamento sem prejuízo de vencimentos e78
das demais vantagens do cargo, de 1º.1 a 28.2.2018 (59 dias), para79
desenvolver estágio de pesquisa na Max-Planck-Institut für80
Wissenschaftsgeschichte, Berlim, Alemanha. Aprovado pelo Conselho do81
Departamento em 5.4.2017. 2.3.2 - Oscar João Abdounur - (MAT) –82
afastamento sem prejuízo de vencimentos e das demais vantagens do cargo,83
de 11.6 a 31.7.2017 (51 dias), para desenvolver estágio de pesquisa na Max-84
Planck-Institut für Wissenschaftsgeschichte, Berlim, Alemanha. Aprovado pelo85
Conselho do Departamento em 5.4.2017. 2.3.3 - Alexandre Grichkov - (MAT) -86
afastamento sem prejuízo de vencimentos e das demais vantagens do cargo,87
de 23.5 a 9.7.2017 (48 dias), para desenvolver estágio de pesquisa na88
Universidad Nacional Autónoma de México, México. Aprovado pelo Conselho89
do Departamento em 3.5.2017. 2.3.4 - Marcone Corrêa Pereira - (MAP) –90
relatório de atividades desenvolvidas durante afastamento – 1º.3 a 31.12.2016.91
Aprovado pelo Conselho do Departamento em 15.3.2017. 2.3.5 - Rodrigo92
Bissacot Proença - (MAP) – relatório de atividades desenvolvidas durante93
afastamento – 18.12.2016 a 18.2.2017. Aprovado pelo Conselho do94
Departamento em 15.3.2017. 2.3.6 - Pedro Tavares Paes Lopes - (MAP) –95
relatório de atividades desenvolvidas durante afastamento – 8.1 a 26. 2.2017.96
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Aprovado pelo Conselho do Departamento em 15.3.2017. 2.3.7 - Frank97
Michael Forger - (MAP) – relatório de atividades desenvolvidas durante98
afastamento – 26.9.2016 a 15.3.2017. Aprovado pelo Conselho do99
Departamento em 3.5.2017.2.3.8 - Alexandre Grichkov - (MAT) – relatório de100
atividades desenvolvidas durante afastamento sabático – 1º.8.2016 a101
16.4.2017. Aprovado pelo Conselho do Departamento em 3.5.2017. 2.3.9 -102
Albert Meads Fisher - (MAT) – relatório de atividades desenvolvidas durante103
afastamento sabático – 12.12.2016 a 4.3.2017. Aprovado pelo Conselho do104
Departamento em 3.5.2017. 2.3.10 - Jaime Angulo Pava - (MAT) – relatório de105
atividades desenvolvidas durante afastamento sabático – 1º.3.2016 a106
20.2.2017. Aprovado pelo Conselho do Departamento em 5.4.2017. 2.3.11 -107
Ivan Chestakov - (MAT) – Afastamento sem prejuízo de vencimentos e das108
demais vantagens do cargo, de 24.7 a 30.10.2017 (99 dias), para participar do109
II Congresso de Matemática das Américas em Montreal, Canadá e110
desenvolver projeto de pesquisa no Sobolev Institute of Mathematics,111
Novosibirsk, Rússia Aprovado pelo Conselho do Departamento em 3.5.2017.112
Deliberação dos itens 2.3.1 a 2.3.11: Aprovados pela unanimidade dos113
presentes. 2.4 - UTILIZAÇÃO DE DEPENDÊNCIAS DO IME - 2.4.1 - Homologação114
- Nissan – Jogos Matemáticos – autorização para expor jogos e livros de115
matemática e física, durante a Semana da Virada Malba Tahan de 28.4 a116
6.5.2017 nas dependências do bloco B. Aprovado, ad referendum, pelo Senhor117
Diretor, Prof. Clodoaldo Grotta Ragazzo, em 19.4.2017. Deliberação:118
Homologado pela unanimidade dos presentes. 2.4.2 - Associação Atlética119
Acadêmica da Matemática – autorização para realização de um sarau em120
19.5.2017 (sexta-feira), das 16h às 19h20min, na Praça entre os Blocos A e B.121
Solicita também autorização para a venda de comida a definir (cachorro-122
quente, pipoca, refrigerante, etc). Deliberação: Aprovado pela unanimidade123
dos presentes. 2.4.3 - Comissão Organizadora do IX Encontro BCC –124
autorização para realização do IX Encontro do BCC de 21.8 a 25.8.2017125
(segunda a sexta-feira), das 13h às 19h (todos os dias) e a sala B05 (somente126
no dia 25), no Auditório Jacy Monteiro, bem como assessoria dos funcionários127
do audiovisual para auxiliá-los com os procedimentos de instalação dos128
equipamentos e com as filmagens. 2.4.4 - Comissão Organizadora do IX129
Encontro BCC – autorização para realização de uma feira durante o IX130
Encontro do BCC de 21 a 23.8.2017 (segunda a quarta-feira), das 8h às 20h,131
no espaço entre o Auditório Jacy Monteiro e as salas B01 e B02, bem como132
disponibilização de dez mesas (as mesmas utilizadas na Matemateca ou133
similares) durante o período citado. Deliberação dos itens 2.4.3 e 2.4.4:134
Aprovados pela unanimidade dos presentes, de acordo com a disponibilidade135
de salas. 2.4.5 - GRECIME – autorização para realização da festa junina dos136
funcionários do IME, com venda de comida e bebidas típicas em 23.6.2017137
das 16h às 20h podendo se estender até às 22h, no estacionamento de carros138
oficiais. Deliberação: Aprovado pela unanimidade dos presentes. 2.5 -139
UTILIZAÇÃO DE USO DE ESPAÇO PÚBLICO - IMEJr – autorização para140
utilização do espaço físico do IME, iniciando-se na data da aprovação do CTA141
até 14 de dezembro de 2017, podendo ser renovada anualmente, com a142
justificativa da utilização do espaço cedido, estritamente para o143
desenvolvimento de atividades relacionadas ao campo de abrangência de pelo144
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menos um curso de graduação oferecido pelo IME. Deliberação: Aprovado145
pela unanimidade dos presentes. 2.6 - DOAÇÃO DE BENS - 2.6.1 - Processo146
2015.1.1835.45.5 – bens adquiridos com recursos do Processo FAPESP nº147
2014/21899-4. Doador: Prof. Marco Aurélio Gerosa. 2.6.2 - Processo148
2016.1.116.45.6 - bens adquiridos com recursos do Processo FAPESP nº149
2014/09576-5. Doador: Prof. André Fujita. 2.6.3 - Processo 2016.1.348.45.4 -150
bens adquiridos com recursos do Processo FAPESP nº. 2015/22059-2. Doador:151
Prof. Ivan Struchiner. 2.6.4 - Processo 2016.1.1011.45.3 - bens adquiridos com152
recursos do Processo FAPESP nº 2014/20219-0. Doador: Prof. Antonio Elias153
Fabris 2.6.5 - Processo 2013.1.1127.45.9 - bens adquiridos com recursos do154
Processo CNPq nº 301290/2007-5. Doador: Prof. Gilberto Alvarenga de Paula.155
2.6.6 - Processo 2016.1.1453.45.6 - bens adquiridos com recursos do156
Processo FAPESP nº. 15/09162-9. Doador: Prof. Francisco César Polcino157
Milies. 2.6.7 - Processo 2016.1.1457.45.1 - bens adquiridos com recursos do158
Processo FAPESP nº. 2011/16265-8. Doador: Profª Iryna Kashuba. 2.6.8 -159
Processo 2016.1.1525.45.7 - bens adquiridos com recursos do Processo160
FAPESP nº 2013/22875-9. Doador: Profª Yoshiko Wakabayashi. 2.6.9 -161
Processo 2017.1.43.45.0 - bens adquiridos com recursos do Processo CNPq162
nº. 141840/2012. Doador: Prof. Paulo Domingos Cordaro. 2.6.10 - Processo163
2017.1.44.45.6 - bens adquiridos com recursos do Processo FAPESP nº164
14/09310-5. Doador: Prof. Vyacheslav Futorny, 2.6.11 - Processo165
2017.1.66.45.0 - bens adquiridos com recursos do Processo FAPESP nº166
2013/14640-1. Doador: Profª Lucia Renato Junqueira. 2.6.12 - Processo167
2017.1.104.45.9 - bens adquiridos com recursos do Processo CNPq Universal168
nº 441328/2014-8. Doador: Prof. Pedro da Silva Peixoto. 2.6.13 - Processo169
2017.1.124.45.0 - bens adquiridos com recursos do Processo FAPESP nº170
2014/19300-7. Doador: Prof. Antonio Elias Fabris. 2.6.14 - Processo171
2017.1.181.45.3 - bens adquiridos com recursos do Processo FAPESP nº172
2013/23494-9. Doador: Prof. Ernesto Julian Goldberg Birgin. 2.6.15 - Processo173
2017.1.201.45.4 - bens adquiridos com recursos do Processo CNPq nº174
153514/2014-0. Doador: Profª Marcia D´Elia Branco. 2.6.16 - Processo175
2017.1.390.45.1 - bens adquiridos com recursos do Processo CNPq nº176
153526/2014-9. Doador: Prof. Julio da Motta Singer. 2.6.17 - Processo177
2017.1.402.45.0 - bens adquiridos com recursos do Processo CNPq nº178
140827/2014-5. Doador: Profª Silvia de Paula Lopes Ferrari. Deliberação dos179
itens 2.6.1 a 2.6.17: Aprovados pela unanimidade dos presentes. 2.7 -180
PROFESSORES VISITANTES NO IME - Relatórios de professores visitantes -181
Departamento de Matemática – referente aos anos de 2015 e 2016;182
Departamento de Matemática Aplicada – referente aos anos de 2015 e 2016.183
Deliberação: Aprovados pela unanimidade dos presentes. 2.8 -184
PURIFICADORES DE ÁGUA - Proposta para substituição dos atuais185
bebedouros que utilizam galão de água de 20 litros por bebedouro tipo186
purificadores de água, fixados em parede, nos principais pontos de acesso aos187
servidores docentes e técnicos-administrativos do Instituto. Matéria retirada de188
pauta na reunião do dia 2.3.2017, para que fossem levadas para a próxima189
reunião, as estatísticas de quais pontos serão colocados os bebedouros e os190
custos com as instalações. O Assistente Financeiro apresentou os custos dos191
equipamentos e do material de instalação. Menciona que todas as salas da192
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administração têm galões de água que serão trocados por purificadores.193
Contudo, informa que serão trocados apenas os bebedouros de galão. Informa194
também que no térreo do bloco A, no bloco B, e na Bibiloteca serão instalados195
2 bebedouros industriais porque nesses locais há maior fluxo de alunos. Disse196
também que o galão da portaria do bloco C será retirado. O Diretor propôs197
encaminhar para o Colegiado e funcionários o desenho com a posição dos198
locais para instalação. Deliberação: Aprovado pela unanimidade dos presentes.199
2.9 - ARMÁRIOS NOVOS PARA O IME - Dois novos conjuntos de armários200
que serão instalados na área de circulação das salas dos pós-graduandos, no201
pavimento superior do Bloco B, que juntos totalizarão 88 armários. Aprovado202
na 44ª Sessão de 20.10.2016, da COESF-IME. O Diretor explicou que os203
novos armários dos alunos de pós-graduação devem chegar em vinte e dois204
de maio, e que os antigos armários que estiverem bons serão doados para os205
alunos da graduação, para serem alocados na vivência, com a finalidade de206
substituir os atuais que estão no local e em mal estado de conservação. O207
Diretor conversou com a estudante Maytê Mirio, que falando em nome do208
Camat, solicitou que os armários fossem colocados do lado de fora. Contudo,209
o Diretor disse que os armários devem ficar dentro da vivência porque estão210
riscados e com adesivos. Se estivessem limpos não veria problema de colocá-211
los do lado de fora. Disse ainda que deve ser feita a conscientização dos212
alunos para conservação dos armários, pois os mesmos são patrimoniados.213
Informa que os armários brancos dos alunos da pós-graduação, que estão214
alocados no 2º andar do Bloco B deverão continuar no mesmo local.215
Deliberação: Aprovado pela unanimidade dos presentes, que os armários em216
bom estado sejam doados para os alunos de graduação e alocados dentro da217
vivência, com a finalidade de substituição dos atuais. 2.10 - PLACA DE218
HOMENAGEM - 2.10.1 Proposta do Prof. Valdemar Setzer de homenagear o219
Prof. Amadeo Pitter Hiller com uma placa, em virtude de ter sido o responsável220
pelo plantio das árvores nativas nos arredores do IME, em 1975, bem como a221
proposta de texto para a placa de homenagem e o local onde será colocada a222
mesma. “Ao Prof. Amadeo Peter Hiller, responsável pelo plantio, em 1975, das223
árvores nativas que rodeiam o IME, o agradecimento de todos que aproveitam224
nosso lindo bosque”. (Proposta de texto do Prof. Valdemar Setzer). O Diretor225
agradece ao Prof. Valdemar Waingort Setzer pela proposta de homenagem da226
placa ao Prof. Amadeo. O Prof. Sergio Oliva menciona que antes de ser227
colocada a placa de homenagem, o IME deveria explicar às pessoas o motivo228
da homenagem, assim como a história e importância do bosque. A Srª Márcia229
Queiroz, sugeriu criar um QR code com acesso à página do acontece, com tais230
explicações. O local de fixação será a parede do corredor de pedestres,231
próximo a entrada do estacionamento privativo. Foi sugerido alterar o texto232
proposto em pauta, para: “Agradecimento ao Prof. Amadeo Peter Hiller,233
responsável pelo plantio, em 1975, das árvores nativas que rodeiam o IME”.234
Deliberação: Aprovado pela unanimidade dos presentes a confecção da placa235
de homenagem, bem como o local que será colocada e o texto:236
“Agradecimento ao Prof. Amadeo Peter Hiller, responsável pelo plantio, em237
1975, das árvores nativas que rodeiam o IME.”. Foi acatada, pelo Diretor, a238
sugestão da Srª Márcia Queiroz, de se criar um QR code linkado à página do239
acontece explicando a motivação da homenagem, assim como a história e240
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importância do bosque. 2.10.2 Texto e local para a placa de homenagem a ser241
colocada, após o plantio de uma árvore nas dependências do IME, ao Prof.242
Angelo Barone Netto, conforme aprovação pelo CTA, em sua 294ª Sessão,243
realizada em 4.12.2014. Após discussão, foi decidido que a placa do Prof.244
Angelo Barone será igual a placa do Prof. Seiji Hariki, contendo o texto +245
nome+ data de nascimento e falecimento, com suporte igual as placas246
anteriores. Deliberação: Aprovado pela unanimidade do presentes. 2.11 -247
PLANO DIRETOR/USO DO ESPAÇO FÍSICO - Proposta do Prof. Sergio248
Muniz Oliva Filho para que seja elaborado um novo Plano de uso do Espaço249
Físico do IME. O Diretor leu o pedido do Prof. Sergio Oliva, que esclareceu250
que o pedido de estudo foi motivado pela situação atual do departamento de251
não ter salas para todos os docentes, mencionou que o MAP, por exemplo,252
não tem hoje uma sala para o retorno do Prof. Clodoaldo Ragazzo. Isso,253
segundo ele, é um problema, acrescenta-se à isso o fato de outros254
departamentos possuírem salas para pós-doc no bloco A. Nesse sentido,255
solicita em sua proposta, um estudo da situação atual de espaço para256
docentes, de forma que todos os docentes do IME tenham um espaço para257
trabalho. Ele crê que a distribuição e espaço docente deveria ser uma política258
do Instituto, não de departamento. O Prof. Adilson sugeriu que seja259
conversado com os outros chefes sobre as necessidades momentâneas do260
MAP, e verificar qual departamento poderia emprestar a sala para o MAP,261
resolvendo caso a caso. O Vice-Diretor sugeriu que o CTA envie um pedido262
para que a COESF do IME faça um estudo sobre a distribuição de salas de263
docentes do Instituto. O Prof. Sergio Oliva sugeriu que se comece a quebrar264
esse paradigma de posse, ou seja, cada departamento tenha seu espaço em265
metros quadrados. Acredita que isso deva partir da conscientização dos chefes266
dos departamentos. O Prof. Adilson informou que é muito delicado mexer com267
as pessoas. A representante dos servidores técnicos e administrativos, Márcia268
Queiroz sugeriu que deveria ser uma regra todos os sêniores dividirem salas269
no Instituto. O Prof. Adilson disse que é muito complicado criar este tipo de270
regra porque existem histórias de vida desses professores no IME. O Diretor271
coloca em votação, se o CTA deve enviar a solicitação para a COESF do IME272
estudar o assunto. Deliberação: Aprovado por unanimidade dos presentes, que273
seja enviado para a COESF do IME o pedido de elaboração de um274
estudo/reanálise da ocupação dos espaços pelos docentes do IME, em função275
do número de professores existentes hoje no Instituto. Nada mais havendo a276
tratar, o Senhor Presidente declara encerrada a sessão, às dezesseis horas e277
trinta e oito minutos. Eu, Daniela Santana Carvalho, ____________________,278
Assistente Técnica Acadêmica do Instituto de Matemática e Estatística da279
Universidade de São Paulo, lavro a presente ata que será assinada por mim e280
pelos membros presentes à reunião em que ela for discutida e aprovada. São281
Paulo, 11 de maio de 2017.282


