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ATA DA 318ª SESSÃO (ORDINÁRIA) DO CTA – Aos três dias do mês de1

agosto de dois mil e dezessete, às quatorze horas e nove 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 Severino Toscano do Rego Melo, Vice-Diretor,6

em exercício, declarou abertos os trabalhos com a presença dos seguintes7

membros: Artur Hideyuki Tomita (Chefe do MAT), Adilson Simonis (Chefe do8

MAE), Junior Barrera (Chefe do MAC), Márcia de Carvalho Queiroz9

(Representante dos servidores técnicos e administrativos) e Alice Arruda10

Mortara Freire Gomes (Representante discente de graduação). Presentes11

também: Joaquim Vilemar de Sousa Banhos Rocha (Assistente Técnico12

Financeiro), Paixão de Mattos Padrão Saldanha (Assistente Técnica13

Administrativa) e Daniela Santana Carvalho (Assistente Técnica Acadêmica).14

EXPEDIENTE: - 1.1 – ATA - Discussão da ata da sessão 317ª (ordinária)15

realizada em oito de junho de dois mil e dezessete. Deliberação: Aprovada,16

após algumas correções, pela unanimidade dos presentes. COMUNICAÇÕES17

DO PRESIDENTE: O Vice-Diretor comunicou sobre o Ifponto, dos casos de18

funcionários que estão recebendo “advertência”, em virtude de passar das 2h19

de compensação permitidas por dia. Informou ainda, que se o funcionário20

repetir três vezes o ato de passar de 2h da compensação permitida por dia,21

poderá levar advertência. Comentou sobre o telhado do Bloco B, pois em caso22

de chuva, o IME terá problemas com vazamentos existentes próximos ao23

CAEM; E que foi enviada à empresa responsável uma notificação formal24

cobrando que sejam feitos os reparos necessários. Comunicou também que a25

Sra. Francisca - Chefe da Seção de Serviços Gerais, informou que aos26

sábados, as Unidades em torno do IME estão fechadas e tanto visitantes,27

como atletas estão vindo utilizar os banheiros do IME, e como consequência28

está ocorrendo muito gasto de papel, além disso as funcionárias da limpeza29

terminam a sua jornada de trabalho aos sábados, às 11h e os banheiros estão30

ficando sujos. O Vice-Diretor menciona que uma opção é fazer regime de31

prédio fechado com o acesso controlado. O Prof. Adilson relembrou que o CTA32
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já decidiu que a sala de leitura da BIME deve ficar aberta, e ele não quer33

revogar a decisão e também não concorda com catraca no Instituto. O Vice-34

Diretor menciona que o assunto é para ser pensado para uma futura decisão.35

MANIFESTAÇÃO DOS MEMBROS: O Prof. Adilson informa que ocorrerá a36

Amostra da Estatística e que o Departamento utilizará a verba que possui para37

custear o evento. Disse também que quer continuar ganhando os mesmos38

quatro mil reais como os demais Departamentos. Contudo, comunica que irá39

pleitear mais dois mil reais, e o evento ficará em seis mil reais. O Assistente40

Financeiro Vilemar pediu para que o Prof. Adilson encaminhe a solicitação de41

verba para a COP para que a mesma se manifeste. DISCUSSÃO DA PAUTA:42

Inclusão dos itens: 2.6 - PROCESSO SELETIVO - 2.6.5 MAT - Edital de43

abertura de inscrições – para a contratação de um docente por prazo44

determinado, na categoria de professor contratado II (Assistente) em jornada45

de 12 horas semanais. Aprovado pelo Conselho do Departamento em46

2.8.2017. 2.8 - UTILIZAÇÃO DE DEPENDÊNCIAS DO IME - 2.8.1 - Comissão47

Organizadora do IX Encontro BCC – autorização para realização de uma feira48

de livros em conjunto com o IX Encontro do BCC, a ser realizado de 21 a49

23.8.2017 (segunda a quarta-feira), das 10h às 18h, bem como a reserva da50

Sala B7 que será utilizada para armazenar os livros das editoras que virão ao51

evento. 2.8.2 CinIME – autorização para reservar a sala B5, nas sextas-feiras52

letivas do semestre: 04/08, 11/08, 18/08, 25/08, 01/09, 15/09, 22/09, 29/09,53

06/10, 20/10, 27/10, 10/11, 17/11, 24/11, 01/12 e 08/12, das 15h às 19h, para54

a realização do CinIME. 2.1 - TRANSFERÊNCIAS DE FUNCIONÁRIOS -55

2.1.1 - Homologação – Cícero Wandemberg Alexandre de Oliveira Vargas56

(Auxiliar de Serviços Gerais) - transferência do referido funcionário para a57

FFLCH – Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, sem permuta.58

Aprovada pelo senhor Vice-Diretor, ad referendum do CTA, em 28.6.2017.59

Deliberação: homologado por quatro votos favoráveis, um voto contrário e uma60

abstenção. 2.1.2 - Homologação – Eduardo Campos Gouveia (Técnico de61

Manutenção) - transferência do referido funcionário para a FFLCH – Faculdade62

de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, com permuta de uma vaga de63

Técnico. Aprovada pelo senhor Vice-Diretor, ad referendum do CTA, em64
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28.6.2017. Deliberação: homologado por quatro votos favoráveis, um voto65

contrário e uma abstenção. 2.2 - EXONERAÇÃO DE CARGO - Marco Aurélio66

Gerosa (MAC) - pedido de exoneração do cargo, a partir de 2.8.2017.67

Aprovado ad referendum do Conselho, pelo Sr. Chefe do Departamento, em68

1º.8.2017. O Prof. Junior Barrera relatou que o Prof. Marco Aurélio Gerosa irá69

trabalhar para uma Universidade nos Estados Unidos, na qual fez pesquisas70

por 6 meses; informa também que o Prof. Fernando Mário de Oliveira Filho irá71

sair para trabalhar em uma Universidade na Holanda, e nesse sentido ele quer72

dividir a preocupação com os demais membros do CTA, sobre o fato do seu73

Departamento estar perdendo professores com reconhecimento Internacional74

para o mercado externo. Deliberação: Aprovado pela unanimidade dos75

presentes. 2.3 - ESTÁGIO DE EXPERIMENTAÇÃO/INGRESSO NO RDIDP -76

Daniel Macêdo Batista (MAC) – pedido de reconsideração, à CERT, da77

decisão a respeito do 3º relatório, referente ao período de fevereiro/15 a78

fevereiro/17. Aprovado pelo Conselho do Departamento em 29.6.2017.79

Deliberação: Aprovado pela unanimidade dos presentes. 2.4 - ATIVIDADES80

DE ASSESSORIA E/OU CONSULTORIA - Recredenciamento – Flávio Soares81

Corrêa da Silva (MAC). Aprovado pelo Conselho do Departamento em82

29.6.2017. Deliberação: Aprovado pela unanimidade dos presentes. 2.5 -83

AFASTAMENTO DE DOCENTES/RELATÓRIOS - Anatoli Iambartsev - (MAE)84

– afastamento sem prejuízo de vencimentos e das demais vantagens do cargo,85

de 15.12.2017 a 5.8.2018 (233 dias), para trabalhar em pesquisa no Instituto86

de Problemas de Transmissão de Informação, Rússia. Aprovado ad87

referendum do Conselho do Departamento, pelo Sr. Chefe do Departamento88

em 26.7.2017. Deliberação: Aprovado pela unanimidade dos presentes. 2.6 -89

PROCESSO SELETIVO - 2.6.1 - Homologação - solicitação da prorrogação90

por mais 1(um) ano do contrato da Professora Samanta Santos Avelino Silva,91

contratada do MAT em regime temporário (RTP), pelo prazo de 12 (doze)92

meses, com vigência até 31.7.2017. Aprovado pelo Conselho do93

Departamento em 8.3.2017. Aprovado ad referendum do CTA, pelo Sr. Diretor94

em 25.5.2017. Aprovado ad referendum da Comissão de Claros Docentes em95

29.5.2017. 2.6.2 - Homologação - solicitação da prorrogação por mais 1(um)96
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ano do contrato do Professor Thiago Grando, contratado do MAT em regime97

temporário (RTP), pelo prazo de 12 (doze) meses, com vigência até 31.7.2017.98

Aprovado pelo Conselho do Departamento em 8.3.2017. Aprovado ad99

referendum do CTA, pelo Sr. Diretor, em 25.5.2017. Aprovado ad referendum100

da Comissão de Claros Docentes em 29.5.2017. 2.6.3 - Homologação -101

solicitação da prorrogação da validade da vaga não preenchida do processo102

seletivo do MAT para Prof. Contratado II (Professor Assistente), já autorizada103

para o IME no ano de 2016. Aprovado ad referendum do CTA, pelo Sr. Diretor,104

em 25.5.2017. 2.6.4 - Homologação - solicitação da prorrogação da validade105

do claro de temporário nº 1246119, para que a Unidade possa abrir um novo106

processo seletivo. Aprovado ad referendum do CTA, pelo Sr. Diretor, em107

25.5.2017. Deliberação dos itens 2.6.1 a 2.6.4: Homologados pela108

unanimidade dos presentes. 2.6.5 - Edital de abertura de inscrições (MAT) –109

para a contratação de um docente por prazo determinado, na categoria de110

professor contratado II (Assistente) em jornada de 12 horas semanais.111

Aprovado pelo Conselho do Departamento em 2.8.2017. Deliberação:112

Aprovado pela unanimidade dos presentes. 2.7 - DOAÇÃO DE BENS - 2.7.1 -113

Homologação - Processo 2017.1.928.45.1 - Bens adquiridos com recursos do114

Processo FAPESP nº 2016/24707-4. Doador: Prof. Daciberg Lima Gonçalves.115

Aprovado ad referendum do CTA, pelo Sr. Vice-Diretor, em exercício, em116

14.07.2017. Deliberação: Homologado pela unanimidade dos presentes. 2.7.2117

- Processo 2017.1.432.45.6 - bens adquiridos com recursos do Processo118

FAPESP nº 2005/00587-5. Doador: Prof. Roberto Marcondes Cesar Junior.119

2.7.3 - Processo 2017.1.489.45.8 - bens adquiridos com recursos do Processo120

FAPESP nº. 2015/24694-7. Doador: Prof. Flavio Soares Corrêa da Silva. 2.7.4121

- Processo 2017.1.522.45.5 - bens adquiridos com recursos do Processo122

CAPES PROEX MAC nº 23038.014756/2016-809. Doador: Prof. Roberto123

Hirata Júnior. 2.7.5 - Processo 2017.1.552.45.1 - bens adquiridos com124

recursos do Processo FAPESP nº 2015/21880-4. Doador: Prof. Marcelo Finger.125

2.7.6 - Processo 2017.1.884.45.4 - bens adquiridos com recursos do Processo126

FAPESP nº. 2013/07699-0. Doador: Prof. Jefferson Antonio Galves. 2.7.7-127

Processo 2017.1.923.45.0 - bens adquiridos com recursos do Processo128
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FAPESP nº. 2016/01630-6. Doador: Prof. Cristián Andrés Ortiz González.129

2.7.8 - Processo 2017.1.964.45.8 - bens adquiridos com recursos do Processo130

FAPESP nº 2140/12236-1. Doador: Prof. Marcelo Finger. Deliberação dos131

itens 2.7.2 a 2.7.8: Aprovados pela unanimidade dos presentes. 2.8 -132

UTILIZAÇÃO DE DEPENDÊNCIAS DO IME - 2.8.1 - Comissão Organizadora133

do IX Encontro BCC – autorização para realização de uma feira de livros em134

conjunto com o IX Encontro do BCC, a ser realizado de 21 a 23.8.2017135

(segunda a quarta-feira), das 10h às 18h, bem como reserva da Sala B7 que136

será utilizada para armazenar os livros das editoras que virão no evento.137

Deliberação: Aprovado pela unanimidade dos presentes. 2.8.2 - CinIME –138

autorização para reservar a sala B5, nas sextas-feiras letivas do semestre:139

04/08, 11/08, 18/08, 25/08, 01/09, 15/09, 22/09, 29/09, 06/10, 20/10, 27/10,140

10/11, 17/11, 24/11, 01/12 e 08/12, das 15h às 19h, para a realização do141

CinIME. Deliberação: Aprovado pela unanimidade dos presentes. Nada mais142

havendo a tratar, o Senhor Presidente declara encerrada a sessão, às quinze143

horas e doze minutos. Eu, Daniela Santana Carvalho,144

____________________, Assistente Técnica Acadêmica do Instituto de145

Matemática e Estatística da Universidade de São Paulo, lavro a presente ata146

que será assinada por mim e pelos membros presentes à reunião em que ela147

for discutida e aprovada. São Paulo, 3 de agosto de 2017.148


