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ATA DA 317ª SESSÃO (ORDINÁRIA) DO CTA – Aos oito dias do mês de1

junho de dois mil e dezessete, às quatorze horas e vinte e três minutos, reuniu-2

se o Conselho Técnico Administrativo do Instituto de Matemática e Estatística3

da 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), Sergio Muniz Oliva Filho (Chefe do8

MAP), Adilson Simonis (Chefe do MAE), Junior Barrera (Chefe do MAC),9

Márcia de Carvalho Queiroz (Representante dos servidores técnicos e10

administrativos) e Alice Arruda Mortara Freire Gomes (Representante discente11

de graduação). Presente também: Daniela Santana Carvalho (Assistente12

Técnica Acadêmica). EXPEDIENTE: - 1.1 – ATA - Discussão da ata da sessão13

316ª (ordinária) realizada em onze de maio de dois mil e dezessete.14

Deliberação: Aprovada pela unanimidade dos presentes. COMUNICAÇÕES15

DO PRESIDENTE: O diretor informou que o relógio de ponto começará a16

funcionar em vinte e um de junho, disse ainda que haverá um treinamento17

online e também presencial que será ministrado pelo DRH, para o qual será18

enviado convite aos chefes de departamentos, de seções, secretários de19

departamentos e dirigentes das Unidades, que terão o ponto implementado na20

referida data, para a reunião. MANIFESTAÇÃO DOS MEMBROS: A21

representante dos servidores, Márcia Queiroz perguntou por que os armários22

que foram trocados e disponibilizados, estão desde o dia dezenove de maio no23

corredor do bloco B. O Diretor respondeu que os armários foram colocados24

para doação e os interessados ainda não vieram buscá-los. A representante25

dos servidores, Márcia Queiroz solicitou que a direção melhore a comunicação26

referente às mudanças de funcionários, bem como das promoções que os27

mesmos obtiverem. O Diretor disse que não vê necessidade de enviar-se um28

email público a cada mudança de funcionários porque não é claro que todos29

queiram que sua promoção seja amplamente divulgada. Disse ainda que30

conversará com a Assistente Administrativa para decidir em quais casos a31

informação deverá ser enviada por email, mas não promete que fará para32
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todos os casos. O Prof. Sergio Oliva disse que acha razoável que esteja no33

sitio do IME, e concordou com o Diretor que não deve ser enviado por email. O34

Prof. Junior Barrera disse que no sitio deve conter qual setor a pessoa está e o35

devido cargo, mas que concorda com o Diretor que isso não deve ser enviado36

por email. O Prof. Adilson apoiou o que disse a representante dos servidores,37

Márcia Queiroz e falou que é uma questão de transparência. O Prof. Toscano38

comunicou que a IMEJR solicitou mudança de sala do Bloco A para a sala39

onde era a antiga Xerox no Bloco B e que a COESF foi favorável a mudança,40

mas não sabe se é possível, porque falta local para que sejam colocadas as41

mesas e equipamentos que estão alocados no referido local. A COESF sugeriu42

que seja instalada uma divisória dentro da sala do arquivo permanente, para43

que o mesmo possa ser utilizado para alocar as mesas e equipamentos44

mencionados. O Diretor disse que a princípio pensou em utilizar o espaço dos45

veículos para essa finalidade, mas a ideia foi deixada de lado, e depois pensou46

em comprar bancos para o espaço dos veículos. A representante discente47

Alice perguntou o que o IME irá fazer com a sala da IMEJR, se a mesma será48

utilizada para os alunos. O Diretor disse que o IME vai utilizar para outros fins,49

devido a grande carência de salas no Instituto. DISCUSSÃO DA PAUTA:50

Inclusão do item: 2.7 - TRANSFERÊNCIA DE FUNCIONÁRIO -51

Homologação – Carmen Lucia Gomes Antunes (Tec. Assuntos Administrativos)52

da Faculdade de Odontologia - FO para o Instituto de Matemática e Estatística53

– IME. 2.1 - SOLICITAÇÃO DE SERVIDOR TÉCNICO E ADMINISTRATIVO -54

PROGRAMA RENOVA - Pedido de dois Auxiliares de Administração: um para55

o período diurno e outro para o período noturno, referente ao Programa56

Renova. Deliberação: Aprovado pela unanimidade dos presentes. 2.2 -57

UTILIZAÇÃO DE DEPENDÊNCIAS DO IME - Associação Atlética Acadêmica58

da Matemática – autorização para realização da Festa Junina JunIME em59

30.6.2017 (sexta-feira), das 18h às 23h, no estacionamento privativo, entre os60

blocos A e B, bem como, a liberação do espaço, a partir das 11h, para a61

montagem das barracas. Solicita também a liberação do estacionamento dos62

carros oficiais, o auxilio dos funcionários da oficina para instalação de lona e a63

permissão para acesso no bloco B - vivência, após o evento (23h), para a64
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desmontagem e armazenamento dos itens da Atlética. Deliberação: Aprovado65

pela unanimidade dos presentes com os mesmos termos de sempre. Os66

funcionários poderão auxiliar a instalação, de acordo com o horário de cada67

um, sem que sejam realizadas horas extras. 2.3 - DOAÇÃO DE BENS - 2.3.1 -68

Processo 2017.1.433.45.2 – bens adquiridos com recursos do Processo CNPq69

nº 140987/2012-6. Doador: Profa. Cristiane Maria Sato. 2.3.2 - Processo70

2017.1.442.45.1 - bens adquiridos com recursos do Processo FAPESP nº71

2013/07699. Doador: Prof. Jefferson Antonio Galves. 2.3.3 - Processo72

2017.1.466.45.8 - bens adquiridos com recursos do Processo FAPESP nº.73

2013/03447-6. Doador: Prof. Carlos Eduardo Ferreira. 2.3.4 - Processo74

2017.1.478.45.6 - bens adquiridos com recursos do Processo FAPESP nº75

2011/21362-2. Doador: Prof. Paolo Piccione. 2.3.5 - Processo 2017.1.485.45.276

- bens adquiridos com recursos do Processo FAPESP nº 2013/07699-0.77

Doador: Prof. Jefferson Antonio Galves. 2.3.6 - Processo 2015.1.1616.45.1 -78

bens adquiridos com recursos do Processo FAPESP nº 2013/07699-0. Doador:79

Prof. Jefferson Antonio Galves. 2.3.7 - Processo 2013.1.1981.45.0 - bens80

adquiridos com recursos do Processo FAPESP nº. 2010/10133-0. Doador: Prof.81

Reinaldo Morabito Neto. 2.3.8 - Processo 2011.1.2053.45.7 - bens adquiridos82

com recursos do Processo FAPESP nº. 2008/03995-5. Doador: Prof. Marcelo83

Finger. Deliberação dos itens 2.3.1 a 2.3.8: Aprovados pela unanimidade dos84

presentes. 2.4 - ATIVIDADES DE ASSESSORIA E/OU CONSULTORIA -85

2.4.1 - Autorização – Dênis Deratani Mauá (MAC). Para prestar consultoria à86

empresa STA do Brasil Sistemas de Informação S.A. As atividades de87

consultoria demandarão 2 horas por semana, no período de 15.6 a 15.12.2017.88

Aprovado pelo do Conselho do Departamento em 1º.6.2017. 2.4.2 -89

Autorização – Flávio Soares Corrêa da Silva (MAC). Para ministrar disciplina90

em curso de especialização (MBA) promovido pelo Laboratório de91

Sustentabilidade da Escola Politécnica da USP. A disciplina será apresentada92

anualmente. Cada edição da disciplina terá duração de cinco semanas e a93

disciplina será organizada com uma aula por semana, com duração de três94

horas, com total de 15 horas. Aprovado pelo do Conselho do Departamento95

em 1º.6.2017. Deliberação dos itens 2.4.1 e 2.4.2: Aprovados pela96
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unanimidade dos presentes. 2.5 - PROFESSORES VISITANTES NO IME -97

Relatórios de professores visitantes - Departamento de Estatística – referente98

aos anos de 2015 e 2016. Departamento de Ciência da Computação –99

referente ao ano de 2016. Deliberação: Aprovados pela unanimidade dos100

presentes. 2.6 - MUDANÇA DE HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DA101

BIBLIOTECA - Alteração no horário de abertura da biblioteca aos sábados, de102

8h para 9h, permanecendo com fechamento às 13h. Justificativa: Necessidade103

de intervalo de descanso de no mínimo onze horas entre as jornadas de104

trabalho (Art. 66 da CLT), para os funcionários que trabalham no período da105

noite; Melhor organização das compensações dos funcionários: quatro horas106

trabalhadas ao invés de cinco horas; Frequência de usuários fraca ou107

inexistente entre 8h e 9h. O Diretor explicou que os funcionários da Biblioteca,108

em seus contratos de trabalho, estão contratados de segunda a sexta-feira, e109

para que a Biblioteca abra aos sábados são feitos rodízios entre os110

funcionários. Por este motivo, foi solicitada a alteração da abertura da111

Biblioteca para que os funcionários que trabalham a noite possam ter o112

descanso mínimo assegurado. O Prof. Adilson sugeriu, mediante a fase de113

transição do ponto, aguardarmos um comunicado oficial da Reitoria para esses114

tipos de casos, para que possamos tomar uma decisão respaldada e dessa115

forma pensarmos sobre a mudança de horário de funcionamento da biblioteca,116

mas ressalta, que não está negando, apenas sugere aguardarmos um117

posicionamento oficial da Reitoria. Deliberação: Aprovado por quatro votos a118

favor, dois votos contrários e duas abstenções o encaminhamento feito pelo119

Porf. Adilson. 2.7 - TRANSFERÊNCIA DE FUNCIONÁRIO - Homologação –120

Carmen Lucia Gomes Antunes (Tec. Assuntos Administrativos) da121

Faculcudade de Odontologia - FO para o instituto de Matemática e Estatística122

– IME. O Prof. Adilson disse que gostaria que a funcionária fosse cadastrada123

no ponto eletrônico do IME, para que a mesma possa cadastrar a biometria.124

Deliberação: Homologado pela unanimidade dos presentes. Nada mais125

havendo a tratar, o Senhor Presidente declara encerrada a sessão, às quinze126

horas e quinze minutos. Eu, Daniela Santana Carvalho,127

____________________, Assistente Técnica Acadêmica do Instituto de128
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Matemática e Estatística da Universidade de São Paulo, lavro a presente ata129

que será assinada por mim e pelos membros presentes à reunião em que ela130

for discutida e aprovada. São Paulo, 8 de junho de 2017.131
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