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ATA DA 320ª SESSÃO (ORDINÁRIA) DO CTA – Aos cinco dias do mês de1
outubro de dois mil e dezessete, às quatorze horas e treze minutos, reuniu-se2
o 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
Denise Aparecida Botter (Chefe do MAE) e Márcia de Carvalho Queiroz9
(Representante dos servidores técnicos e administrativos). Presentes também:10
Joaquim Vilemar de Sousa Banhos Rocha (Assistente Técnico Financeiro),11
Paixão de Mattos Padrão Saldanha (Assistente Técnica Administrativa) e12
Daniela Santana Carvalho (Assistente Técnica Acadêmica), perfazendo 513
comparecimentos sobre um total de 8 membros. EXPEDIENTE: - 1.1 – ATA -14
Discussão da ata da sessão 319ª (ordinária) realizada em quatorze de15
setembro de dois mil e dezessete. Deliberação: Aprovada, após algumas16
correções, por unanimidade. COMUNICAÇÕES DO PRESIDENTE: O Diretor17
comunicou que possivelmente haverá uma reunião extraordinária da18
Congregação, em dez de outubro de dois mil e dezessete, sobre a aprovação19
do texto da CAI e carta de encaminhamento. MANIFESTAÇÃO DOS20
MEMBROS: Não houve manifestações. DISCUSSÃO DA PAUTA: Inclusão21
dos itens: 2.3 AFASTAMENTOS DE DOCENTES/RELATÓRIOS - 2.3.322
Pedro Tavares Paes Lopes - (MAP) – afastamento sem prejuízo de23
vencimentos e das demais vantagens do cargo, de 08.1.2018 a 23.2.2018 (4724
dias), para realização de pesquisa na Universidade de Hannover, Alemanha e25
participação no Workshop Geometric and Singular Analysis na Universidade26
de Potsdam, Alemanha. 2.4 PROCESSO SELETIVO/DOCENTES27
TEMPORÁRIOS (PROFESSOR DOUTOR) - 2.4.2 - Alteração da solicitação28
do cargo de Professor Temporário (RTP), do Departamento de Matemática29
(MAT), de MS-2 para MS-3. 2.4.3 - Edital de abertura de inscrições – para a30
contratação de um docente por prazo determinado, na categoria de professor31
contratado III (Doutor) em jornada de 12 horas semanais. 2.4.4 - Anulação do32
Edital do MAT de abertura de inscrições para a contratação de um docente por33
prazo determinado, na categoria de professor contratado II (Assistente),34
jornada de 12 horas semanais. 2.8 ATIVIDADES DE ASSESSORIA E/OU35
CONSULTORIA - Credenciamento – Nelson Mugayar Kühl (MAP). 2. ORDEM36
DO DIA: 2.1 - TRANSFERÊNCIA DE FUNCIONÁRIOS - Elizabeth Barbosa37
dos Santos (Bibliotecária) - transferência para a FFLCH – Faculdade de38
Filosofia, Letras e Ciências Humanas, com a permuta pela funcionária Ana39
Cristina Dudziak Guimarães (Bibliotecária), da mesma Unidade. Parecer40
favorável do DRH. Deliberação: Aprovado por unanimidade. 2.2 ESTÁGIO DE41
EXPERIMENTAÇÃO/INGRESSO NO RDIDP/CERT - 2.2.1Alexandre Galvão42
Patriota (MAE) – 3º Relatório - Estágio de Experimentação (RDIDP). Aprovado43
pelo Conselho do Departamento em 21.9.2017. 2.2.2 Sylvain Philippe Pierre44
Bonnot (MAT) - 2º Relatório - Estágio de Experimentação (RDIDP). Aprovado45
pelo Departamento em 27.9.2017. Deliberação dos itens 2.2.1 e 2.2.2:46
Aprovados por unanimidade. 2.3 - AFASTAMENTOS DE47
DOCENTES/RELATÓRIOS - 2.3.1 Sinai Robins - (MAC) – relatório de48
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atividades desenvolvidas durante afastamento para atuar como professor49
visitante no ICERM, Brown University, em Providence – Rhode Island, Estados50
Unidos, de 1o.1.2017 a 30.6.2017. Aprovado pelo Conselho do Departamento51
em 21.9.2017. 2.3.2 Anatoli Iambartsev - (MAE) – retificação do período de52
afastamento sem prejuízo de vencimentos e das demais vantagens do cargo,53
de 15.12.2017 a 5.8.2018 (233 dias), para o período de 15.12.2017 a54
18.3.2018 (94 dias), para trabalhar em pesquisa no Instituto de Problemas de55
Transmissão de Informação, Rússia. Aprovado ad referendum do Conselho,56
pela Srª. Chefe do Departamento, em 29.9.2017. 2.3.3 Pedro Tavares Paes57
Lopes - (MAP) – afastamento sem prejuízo de vencimentos e das demais58
vantagens do cargo, de 08.1.2018 a 23.2.2018 (47 dias), para realização de59
pesquisa na Universidade de Hannover, Alemanha e participação no60
Workshop Geometric and Singular Analysis na Universidade de Potsdam,61
Alemanha. Aprovado pelo Conselho do Departamento em 4.10.2017.62
Deliberação dos itens 2.3.1 a 2.3.3: Aprovados por unanimidade. 2.463
PROCESSO SELETIVO/DOCENTES TEMPORÁRIOS (PROFESSOR64
DOUTOR) - 2.4.1 - O Departamento de Ciência da Computação solicita 265
cargos/claros temporários, Professor contratado III, em regime de RTP, por um66
ano. Aprovado pelo Conselho do Departamento em 24.8.2017. 2.4.2 -67
Alteração da solicitação do cargo de Professor Temporário (RTP), do68
Departamento de Matemática (MAT), de MS-2 para MS-3. Aprovado ad69
referendum do Conselho, pelo Sr. Chefe do Departamento, em 4.10.2017.70
2.4.3 - Edital de abertura de inscrições – para a contratação de um docente por71
prazo determinado, na categoria de professor contratado III (Doutor) em72
jornada de 12 horas semanais. Aprovado ad referendum do Conselho, pelo Sr.73
Chefe do Departamento, em 6.10.2017. 2.4.4 - Anulação do Edital de abertura74
de inscrições para a contratação de um docente por prazo determinado, na75
categoria de professor contratado II (Assistente), do MAT, jornada de 12 horas76
semanais. Aprovado pelo Conselho do Departamento em 2.8.2017.77
Deliberação dos itens 2.4.1 a 2.4.4: Aprovados por unanimidade. 2.5 DOAÇÃO78
DE BENS - 2.5.1 Processo 2015.1.1405.45.0 - Bens adquiridos com recursos79
do Processo FAPESP nº 2014/09310-5. Doador: Prof. Vyacheslav Futorny.80
2.5.2 Processo 2016.1.354.45.4 - bens adquiridos com recursos concedidos81
pela USP do Edital de Apoio à Pesquisa de 2008. Doador: Prof. Jefferson82
Antonio Galves. 2.5.3 Processo 2016.1.892.45.6 - bens adquiridos com83
recursos do Processo FAPESP nº. 2012/24454-8. Doador: Prof. Daciberg Lima84
Gonçalves. 2.5.4 Processo 2016.1.978.45.8 - bens adquiridos com recursos do85
Processo FAPESP nº 2016/01055-1. Doador: Prof. Denis Deratani Mauá. 2.5.586
Processo 2017.1.485.45.2 - bens adquiridos com recursos do Processo87
FAPESP nº 2013/07699-0. Doador: Prof. Jefferson Antonio Galves. 2.5.688
Processo 2017.1.1173.45.4 - bens adquiridos com recursos do Processo89
CAPES/PROEX nº. 23038.008567/2013. Doador: Prof. Henrique Guzzo Junior.90
2.5.7 Processo 2017.1.1174.45.0 - bens adquiridos com recursos do Processo91
FAPESP nº. 11/21362-2. Doador: Prof. Paolo Piccione. 2.5.8 Processo92
2017.1.1190.45.6 - bens adquiridos com recursos do Processo FAPESP nº93
2016/02150-8. Doador: Prof. Antônio Luiz Pereira. 2.5.9 Processo94
2017.1.1191.45.2 - bens adquiridos com recursos do Processo FAPESP nº95
2012/23300-7. Doador: Prof. Alfredo Goldman vel Lejbman. 2.5.10 Processo96
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2017.1.1238.45.9 - bens adquiridos com recursos do Processo FAPESP nº97
2016/10148-3. Doador: Prof. Carlos Hitoshi Morimoto. Deliberação dos itens98
2.5.1 a 2.5.10: Aprovados por unanimidade. 2.6 UTILIZAÇÃO DE99
DEPENDÊNCIAS DO IME - Associação Atlética Acadêmica da Matemática –100
autorização para utilizar uma sala para treino de xadrez, às terças-feiras, das101
14h às 16h e às quartas-feiras, das 19h às 21h, durante o 2º semestre de 2017.102
Deliberação: Aprovado por unanimidade. 2.7 IMPRESSORAS LOCADAS -103
Reanálise do tema da substituição das impressoras individuais utilizadas no104
Instituto por impressoras locadas, utilizando levantamento apresentado pelas105
Assistências Administrativa e Financeira e pela SI (anexo1). O Sr. Diretor106
solicitou que o Sr. Joaquim Vilemar de Sousa Banhos Rocha, Assistente107
Financeiro fizesse uma explanação do levantamento realizado. Juntamente108
com o levantamento foi mencionado que além da economia, também iremos109
melhorar a qualidade das impressões. O Diretor mencionou que para trocar110
todas as impressoras do Instituto neste momento seria complicado. Por isso, o111
ideal será parar de comprar tonners para as impressoras que não forem112
utilizadas para documentos sigilosos. Após discussões sobre o levantamento113
foi decidido que ficará uma impressora locada para os setores de Estágios,114
Monitoria, Seção de alunos, Comissão de Graduação, Seção de Comissões115
(CCEx, Verão e CRInt), e a impressora Margarida ficará para os setores das116
Assistências Financeiras, Administrativa, Compras, Contabilidade, Convênios,117
Licitação e Contratos. Com isso terá uma redução de duas máquinas do118
levantamento original. O Diretor solicita ao Assistente Financeiro que envie um119
e-mail aos departamentos solicitando qual o número médio de cópias120
utilizadas por dia e faça um novo levantamento contendo quais as seções que121
terão impressoras individuais, em virtude de trabalharem com documentos122
sigilosos. Deliberação: Matéria retirada de pauta para que seja enviado e-mail123
aos Departamentos solicitando o número médio de cópias que se faz nas124
impressoras individuais, por dia. E um novo levantamento contendo as Seções125
que ficarão com impressoras individuais para impressão de documentos126
sigilosos para o CTA de 4.12.2017. Nada mais havendo a tratar, o Senhor127
Presidente declara encerrada a sessão, às quinze horas e seis minutos. Eu,128
Daniela Santana Carvalho, ____________________, Assistente Técnica129
Acadêmica do Instituto de Matemática e Estatística da Universidade de São130
Paulo, lavrei a presente Ata que será assinada por mim e pelos membros131
presentes à reunião em que ela for discutida e aprovada. São Paulo, 5 de132
outubro de 2017.133


