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ATA DA 319ª SESSÃO (ORDINÁRIA) DO CTA – Aos quatorze dias do mês1
de setembro de dois mil e dezessete, às quatorze horas e cinco minutos,2
reuniu-se o Conselho Técnico Administrativo do Instituto de Matemática e3
Estatística da Universidade de São Paulo, na sala da Congregação, Edifício4
Professor Cândido Lima da Silva Dias, Cidade Universitária "Armando de5
Salles Oliveira". O senhor Presidente, Professor Clodoaldo Grotta Ragazzo,6
Diretor, declarou abertos os trabalhos com a presença dos seguintes membros:7
Severino Toscano do Rego Melo (Vice-Diretor), Artur Hideyuki Tomita (Chefe8
do MAT), Adilson Simonis (Chefe do MAE), Junior Barrera (Chefe do MAC) e9
Márcia de Carvalho Queiroz (Representante dos servidores técnicos e10
administrativos). Presentes também: Joaquim Vilemar de Sousa Banhos11
Rocha (Assistente Técnico Financeiro), Paixão de Mattos Padrão Saldanha12
(Assistente Técnica Administrativa) e Daniela Santana Carvalho (Assistente13
Técnica Acadêmica). EXPEDIENTE: - 1.1 – ATA - Discussão da ata da sessão14
318ª (ordinária) realizada em três de agosto de dois mil e dezessete.15
Deliberação: Aprovada, após algumas correções, pela unanimidade dos16
presentes. COMUNICAÇÕES DO PRESIDENTE: O Diretor comunicou que17
depois que enviou a proposta de mudança do organograma do IME à Reitoria,18
chegou uma proposta de estrutura mínima às Unidades, que impõe algumas19
regras para criação de setores, e que não é possível realizar as alterações20
solicitadas pelo IME, porém o IME poderia manter a estrutura como está.21
Explicou ainda que as novas seções, serviços e setores devem ter um mínimo22
de funcionários e é exigida classificação na carreira e formação mínima para23
exercer/ser designado em determinadas funções, conforme Portaria GR 695924
de 18 de agosto de 2017. Foi solicitado pelo Diretor que a representante dos25
funcionários saísse da sala em virtude do tema a ser tratado. O Diretor disse26
que, uma vez impossibilitada a mudança do organograma, sua ideia era de27
criar uma Assistência da Diretoria dedicada à “Apoio a Eventos e28
Administração de Projetos de Pesquisa”, substituindo a função de um ATD IV,29
atualmente existente no IME, para dois ATD I e um ATD II. Após ampla30
discussão membros presentes do CTA mostraram-se reticentes com a perda31
do cargo de ATD IV já existente, argumentando que o mesmo poderá ser32
importante aos futuros diretores. O Diretor resolveu não incluir a matéria para33
deliberação. MANIFESTAÇÃO DOS MEMBROS: Não houve manifestações.34
DISCUSSÃO DA PAUTA: Inclusão dos itens: 2.2 - AFASTAMENTOS DE35
DOCENTES/RELATÓRIOS - 2.2.3 - André Salles de Carvalho - (MAP) –36
relatório de atividades desenvolvidas durante afastamento para atividades de37
pesquisa na University of Liverpool, Inglaterra, no período de 3.8.2016 a38
31.7.2017. Aprovado pelo Conselho do Departamento em 13.9.2017. 2.2.4 -39
Gabriel Haeser - (MAP) – relatório de atividades desenvolvidas durante40
afastamento para pós-doutorado na Stanford University, EUA, no período de41
1o.9.2016 a 31.8.2017. Aprovado pelo Conselho do Departamento em42
13.9.2017. 2.9 - ATIVIDADES DE ASSESSORIA E/OU CONSULTORIA -43
2.9.1 - Recredenciamento – Saulo Rabello Maciel de Barros (MAP). Aprovado44
pelo Conselho do Departamento em 13.9.2017. 2.9.2 - Credenciamento –45
Pedro da Silva Peixoto (MAP). Aprovado pelo Conselho do Departamento em46
13.9.2017. 2.9.3 - Credenciamento – Antoine Laurain (MAP). Aprovado pelo47
Conselho do Departamento em 13.9.2017. 2. ORDEM DO DIA: 2.1 - ESTÁGIO48
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DE EXPERIMENTAÇÃO/INGRESSO NO RDIDP/CERT - 2.1.1 - Paulo André49
Vechiatto de Miranda (MAC) – 3º relatório. Plano de trabalho para o período de50
2017-2019. Aprovados pelo Conselho do Departamento em 24.8.2017. 2.1.2 -51
Aline Duarte de Oliveira (MAE) – Parecer de mérito sobre o projeto de52
pesquisa (RDIDP). Aprovado ad referendum do Conselho do Departamento,53
pelo Senhor Chefe do Departamento, em 4.9.2017. Deliberação dos itens 2.1.154
e 2.1.2: Aprovados pela unanimidade dos presentes. 2.2 - AFASTAMENTOS55
DE DOCENTES/RELATÓRIOS - 2.2.1 Alexandre Grichkov - (MAT) – relatório56
de atividades desenvolvidas durante afastamento para atividades de pesquisa57
na Universidad Nacional Autónoma de México, México, no período de 23.5 a58
9.7.2017. Aprovado pelo Conselho do Departamento em 30.8.2017. 2.2.2 -59
André Fujita - (MAC) – afastamento sem prejuízo de vencimentos e das60
demais vantagens do cargo, no período de 01.12.2017 a 28.2.2018 (90 dias),61
para realizar pesquisa conjunta com o Prof. Peter F. Stadler na Universidade62
de Leipzig, Alemanha. Aprovado pelo Conselho do Departamento em63
24.8.2017. 2.2.3 - André Salles de Carvalho - (MAP) – relatório de atividades64
desenvolvidas durante afastamento para atividades de pesquisa na University65
of Liverpool, Inglaterra, no período de 3.8.2016 a 31.7.2017. Aprovado pelo66
Conselho do Departamento em 13.9.2017. 2.2.4 - Gabriel Haeser - (MAP) –67
relatório de atividades desenvolvidas durante afastamento para pós-doutorado68
na Stanford University, EUA, no período de 1o.9.2016 a 31.8.2017. Aprovado69
pelo Conselho do Departamento em 13.9.2017. Deliberação dos itens 2.2.1 a70
2.2.4: Aprovados pela unanimidade dos presentes. 2.3 - EXONERAÇÃO DE71
CARGO - Fernando Mario de Oliveira Filho (MAC) - pedido de exoneração do72
cargo. Aprovado pelo Conselho do Departamento em 29.6.2017. Aprovado ad73
referendum do CTA, pelo Senhor Diretor em 14.8.2017. Deliberação:74
Homologado pela unanimidade dos presentes. 2.4 - COMISSÃO DE75
RELAÇÕES INTERNACIONAIS - Registro de professores visitantes no76
sistema Mundus pelas secretarias dos Departamentos. Deliberação: Aprovado77
pela unanimidade dos presentes que as secretarias deverão cadastrar os78
visitantes que seus Departamentos receberem. Essas informações deverão79
ser fornecidas pelos docentes às secretarias. 2.5 - MINISTÉRIO PÚBLICO -80
2.5.1 - Homologação - Atendendo as indicações do MP, necessitamos da81
contratação de empresa especializada para elaboração de laudo elétrico82
baseado na NR 10 do Ministério do Trabalho, para o cumprimento de uma das83
ações pendentes relativas a segurança do IME - valor estimado R$28.000,00 -84
Verba: Manutenção Predial. A COP realizada em 17.8.2017, não se sentiu85
esclarecida o suficiente para aprovar a presente solicitação com prazo para86
resposta até 18.8.2017. Nesse sentido, foi aprovado ad referendum do CTA,87
pelo Senhor Diretor, em 18.8.2017, a referida deliberação da COP, não se88
sentindo apta suficientemente a manifestar-se sobre essa questão para envio89
a SEF, como justificativa para a não contratação do serviço. 2.5.2 -90
Homologação - Atendendo as indicações do MP necessitamos da contratação91
de empresa especializada para execução do laudo SPDA (para-raio), para o92
cumprimento de uma das ações pendentes relativas a segurança do IME -93
valor estimado R$15.000,00 - Verba: Segurança. A COP realizada em94
17.8.2017, não se sentiu esclarecida o suficiente para aprovar a presente95
solicitação, com prazo para resposta até 18.8.2017. Nesse sentido, foi96
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aprovado ad referendum do CTA, pelo Senhor Diretor, em 18.8.2017, a97
referida deliberação da COP, não se sentindo apta suficientemente a98
manifestar-se sobre essa questão para envio a SEF, como justificativa para a99
não contratação do serviço. Deliberação dos itens 2.5.1 e 2.5.2: Homologados100
pela unanimidade dos presentes. 2.6 - UTILIZAÇÃO DE DEPENDÊNCIAS DO101
IME - 2.6.1 - Homologação - Nissan – Jogos Matemáticos – autorização para102
prorrogar até 19.8.2017 a exposição dos jogos e livros de matemática e física,103
por motivo de reinício das aulas na Universidade e interesse dos alunos em104
adquirir livros nas dependências do Bloco B. Aprovado ad referendum do CTA,105
pelo Senhor Diretor, em 8.8.2017. 2.6.2 - Homologação - Centro Acadêmico da106
Matemática, Estatística e Computação do IME/USP (Gestão Novo Prisma) –107
Pedido de reserva de alguma sala do Instituto em 14.8.2017, das 18h00 às108
19h00 para o primeiro encontro do grupo de teatro que o aluno José Pedro109
está organizando com o apoio do CAMat. Aprovado ad referendum do CTA,110
pelo Senhor Diretor, em 11.8.2017. 2.6.3 - Homologação - Associação Atlética111
Acadêmica da Matemática – autorização para realizar stands de venda de112
produtos da Atlética de 11 a 15.9.2017 (segunda a sexta-feira), das 11h30 às113
14h00 e das 18h às 20h, no Saguão do Bloco B. Aprovado ad referendum do114
CTA, pelo Senhor Diretor, em 5.9.2017. Deliberação dos itens 2.6.1 a 2.6.3:115
Homologados pela unanimidade dos presentes. 2.7 - DOAÇÃO DE BENS -116
2.7.1 - Homologação - Processo 2017.1.991.45.5 - bens adquiridos com117
recursos do Processo FAPESP nº 2015/001587-0. Doador: Prof. João Eduardo118
Ferreira. Aprovado ad referendum do CTA, pelo Sr. Vice-Diretor, em exercício,119
em 8.8.2017. 2.7.2 - Homologação - Processo 2017.1.1045.45.6 - bens120
adquiridos com recursos do Processo FAPESP nº 2014/09310-5. Doadores:121
Prof. Eduardo do Nascimento Marcos e Prof. Vyacheslav Futorny. Aprovado ad122
referendum do CTA, pelo Sr. Diretor, em 25.8.2017. Deliberação dos itens123
2.7.1 e 2.7.2: Homologados pela unanimidade dos presentes. 2.7.3 - Processo124
2016.1.372.45.2 - Bens adquiridos com recursos do Processo FAPESP nº125
2012/21788-2. Doador: Prof. Heleno Bolfarine. 2.7.4 - Processo126
2017.1.1016.45.6 - bens adquiridos com recursos do Processo FAPESP nº127
2013/11431-2. Doadores: Prof. Yoshiharu Kohayakawa e o aluno Guilherme128
Oliveira Mota. 2.7.5 - Processo 2017.1.1023.45.2 - bens adquiridos com129
recursos do Processo FAPESP nº 2016/24707-4. Doador: Prof. Daciberg Lima130
Gonçalves. 2.7.6 - Processo 2017.1.1029.45.0 - bens adquiridos com recursos131
do Processo FAPESP nº 2016/17394-0. Doadora: Profa. Florencia Graciela132
Leonardi. 2.7.7 - Processo 2017.1.1107.45.1 - bens adquiridos com recursos133
do Processo FAPESP nº 2017/02630-2. Doador: Prof. Marcone Corrêa da134
Silva. 2.7.8 - Processo 2017.1.1112.45.5 - bens adquiridos com recursos do135
Processo CAPES PROEX MAE nº 0591/2015, Processo 23038.001701/2015-136
29. Doadora: Profª. Márcia D’Elia Branco. Deliberação dos itens 2.7.3 a 2.7.8:137
Aprovados pela unanimidade dos presentes. 2.8 - IMPRESSORAS LOCADAS:138
Substituição das impressoras individuais utilizadas no Instituto por impressoras139
locadas. O Diretor disse que a ideia é reduzir a quantidade de impressoras140
individuais porque gasta-se em torno de cem mil reais por ano com a141
aquisições de suprimentos e manutenção, e começar a utilizar impressoras142
locadas, uma vez que as mesmas estão com um consumo aquém do143
contratado. A representante dos funcionários, Márcia Queiroz, perguntou sobre144
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a solicitação de impressora para a BIME e para o CCSL, ambas já solicitadas145
por seus respecitvos setores. Foi respondido que estão na lista de aquisições.146
A seção das Comissões solicitou uma máquina Canon e a ideia é que essa147
máquina seja dividida entre as seções das Comissões, Serviço de Alunos de148
Graduação e Comissão de Graduação. O Diretor disse ainda que não irá149
adquirir mais cartuchos e toners, apenas serão utilizados os que já estão em150
estoque no almoxarifado. Contudo, será feito um estudo para seções que têm151
documentos sigilosos, como Assistências, Departamentos e Diretoria para152
continuar com a utilização das impressores coloridas, os demais utilizarão os153
toners até o término do estoque. Deliberação: Matéria retirada de pauta para154
que seja verificado exatamente quais seções poderão ficar com uma155
impressora colorida para impressão de documentos sigilosos. Nada mais156
havendo a tratar, o Senhor Presidente declara encerrada a sessão, às quinze157
horas e trinta e seis minutos. Eu, Daniela Santana Carvalho,158
____________________, Assistente Técnica Acadêmica do Instituto de159
Matemática e Estatística da Universidade de São Paulo, lavrei a presente ata160
que será assinada por mim e pelos membros presentes à reunião em que ela161
for discutida e aprovada. São Paulo, 14 de setembro de 2017.162


