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ATA DA 322ª SESSÃO (ORDINÁRIA) DO CTA – Aos sete dias do mês de1
dezembro de dois mil e dezessete, às quatorze horas e dezesseis 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), Denise Aparecida Botter (Chefe do MAE), Marcelo Finger (Vice-9
Chefe do MAC), Márcia de Carvalho Queiroz (Representante dos servidores10
técnicos e administrativos) e Alice Arruda Mortara Freire Gomes11
(Representante Discente). Presentes também: Joaquim Vilemar de Sousa12
Banhos Rocha (Assistente Técnico Financeiro), Paixão de Mattos Padrão13
Saldanha (Assistente Técnica Administrativa) e Daniela Santana Carvalho14
(Assistente Técnica Acadêmica), perfazendo 7 comparecimentos sobre um15
total de 8 membros. EXPEDIENTE: - 1.1 – ATAS - Discussão das atas das16
sessões 320ª (ordinária) e 321ª (extraordinária), realizadas em 5.10.2017 e17
7.11.2017, respectivamente. Deliberação: Aprovada por unanimidade.18
COMUNICAÇÕES DO PRESIDENTE: O Diretor comunicou que o Prof. Artur19
Tomita deu uma ideia para ocorrer durante a semana de recepção dos20
calouros, na qual os alunos montariam barraquinhas para venda de alimentos21
no estacionamento privativo. A Sra. Marcia Queiroz sugeriu que fosse apenas22
um dia, na sexta-feira. A representante discente ficou de falar com a Comissão23
e depois voltaria a falar com o Diretor, que poderá aprovar ad referendum. O24
Diretor mencionou que o Prof. Artur Tomita também deu uma ideia para25
homenagem aos professores aposentados do IME, aqueles que colaboraram26
muito tempo com o Instituto. E que essa homenagem poderia ser realizada na27
semana após a Semana de Recepção aos Calouros 2018. O formato da28
homenagem: um professor senior ativo por ano, que receberá uma placa e o29
professor homenageado terá uma fala na cerimônia, e o Diretor também30
homenagearia a todos seniores daquele ano do referido Departamento. Além31
também de ser enviada uma carta aos professores seniores ativos explicando32
que o IME agradece a todos. Comunicou também que a atual presidente da33
IMEJúnior solicitou que o espaço da empresa fosse alterado do bloco A para a34
antiga sala de reprografia no bloco B e que ele autorizou a troca. Agora a35
IMEJunior quer a reforma mobiliária da sala (colocar piso, ventilador, entre36
outros). Disse que pediu para que o IMEjúnior fizesse a solicitação que ele37
autorizaria e iria verificar se o Instituto tem alguma verba para cobrir as38
despesas. MANIFESTAÇÃO DOS MEMBROS: Não houve manifestações.39
DISCUSSÃO DA PAUTA: Inclusão dos itens: 2.3 - ESTÁGIO DE40
EXPERIMENTAÇÃO/INGRESSO NO RDIDP - 2.3.2 - Pedro da Silva Peixoto41
(MAP) – 2º relatório. Aprovado pelo Conselho do Departamento em 6.12.2017.42
2.3.3 - Gabriel Haeser (MAP) – 2º relatório. Aprovado pelo Conselho do43
Departamento em 6.12.2017. 2.3.4 - Luciana Anna Luna Lomonaco (MAP) – 1º44
relatório. Aprovado pelo Conselho do Departamento em 6.12.2017. 2.12 -45
DISPENSA DOS 2º ANISTAS NA 1ª SEMANA DE AULA DE 2018 (SEMANA46
DOS CALOUROS) - Solicitação de dispensa dos alunos do 2º ano da 1ª47
semana de aulas, Semana de Recepção aos Calouros 2018, devido aos48
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mesmos fazerem parte da Comissão de Trote do IME. 2.13 - GRECIME -49
Solicita autorização para oferecer um café da manhã de confraternização aos50
funcionários do IME em 15.12.2017, das 9h às 11h. 2.14 - REASSUNÇÃO NA51
FUNÇÃO - Denise Sella Fonseca - solicita autorização para retornar as52
atividades como técnica Administrativa do IME, interrompendo o afastamento,53
a partir do deferimento do PIRJ, pela CODAGE. 2.15 - HOMENAGEM AOS54
PROFESSORES SENIORES - Homenagem aos docentes seniores do IME. 2.55
ORDEM DO DIA: 2.1 - AFASTAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - 2.1.1 -56
Homologação - Aline dos Reis Matheus (CAEM) – Solicitação de prorrogação57
de afastamento, com prejuízo dos vencimentos e das demais vantagens, de58
2.1.2018 a 1º.1.2019 (365 dias), para dar continuidade à elaboração de projeto59
profissional ligado à área de Educação, na empresa privada Primeira Escolha.60
Manifestação favorável dos Superiores Profª. Drª. Ana Paula Jahn e Prof. Dr.61
Artur Hideyuki Tomita, em 8.11.2017. Aprovada pelo Senhor Diretor, ad62
referendum do CTA, em 22.11.2017. O Senhor Diretor explicou os casos de63
afastamentos do CAEM, disse ainda que a Profª Ana Paula Jahn mencionou à64
ele que o CAEM tem excelentes funcionários e que a mesma autorizou o65
afastamento para não perder a funcionária. A discente Alice disse que66
incomoda o fato de contratar estagiário porque ele não pode fazer o serviço de67
um servidor. Deliberação: Homologado por unanimidade. 2.1.2 - Daniel Cergoli68
(CAEM) – Solicitação de afastamento, com prejuízo dos vencimentos e das69
demais vantagens, de 22.1.2018 a 21.1.2019 (365 dias), para dedicar-se à70
projeto de aperfeiçoamento pessoal e profissional. Manifestação favorável dos71
Superiores Profª. Drª. Ana Paula Jahn e Prof. Dr. Artur Hideyuki Tomita, em72
17.11.2017. O Senhor Diretor disse que conversou com a Coordenadora do73
CAEM, Profª Ana Paula Jahn, que disse que o Sr. Daniel tem o apoio dela74
para o afastamento, por ser bom funcionário, ela acha que é melhor deixá-lo75
se afastar do que perdê-lo. A Sra. Marcia Queiroz, representante dos76
servidores técnicos e administrativos disse que nada impede que o terceiro77
educador solicite afastamento também, e que devemos ter igualdade de78
direitos, pois a homologação do item anterior se deu porque o afastamento79
estava fundamentado, o que não ocorreu neste caso. E alerta para termos80
cuidado diante de afastamentos simultâneos, pois corremos o risco da Reitoria81
entender que pode diminuir a quantidade de cargos existentes para82
educadores do CAEM. A Discente Alice diz que se incomoda com o fato de83
contratar estagiários para fazerem o serviço de funcionários. Deliberação:84
Negado com 3 votos contrários e 4 abstenções. 2.2 - AFASTAMENTOS DE85
DOCENTES/RELATÓRIOS - 2.2.1 - Homologação - Alexandre Grichkov -86
(MAT) - Solicitação de afastamento, sem prejuízo dos vencimentos e das87
demais vantagens, de 06.12.2017 a 14.2.2018 (71 dias), para trabalhar sobre88
loops e geometrias finitas com os Profs. M. Rasskazova, V. Rimankov, A.89
Zubkov e I. Kudyk, além de promover seminários na Universidade de Omsk,90
Rússia. Aprovado pelo Senhor Chefe do Departamento, ad referendum do91
Conselho, em 04.12.2017. Aprovado pelo Senhor Diretor, ad referendum do92
CTA, em 05.12.2017. Deliberação: Homologado por unanimidade. 2.2.2 -93
Pedro Antonio Santoro Salomão (MAT) – Solicitação de afastamento, sem94
prejuízo dos vencimentos e das demais vantagens, de 1º.2.2018 a 31.1.201995
(365 dias), para desenvolver projeto de pesquisa na Ruhr University Bochum,96
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Alemanha. Aprovado pelo Conselho do Departamento em 25.10.2017. O97
Senhor Diretor comunica que o Prof. Pedro Salomão ganhou o mesmo prêmio98
que o Prof. Fabio Tal, e ele também ficará fora por 1 ano e que irá fazer para99
ele o mesmo tipo de homenagem que fez para o Prof. Fabio Tal, chamando o100
Reitor, o Vice-Reitor, entre outros. Deliberação: Aprovado por unanimidade.101
2.2.3 - Anatoli Iambartsev - (MAE) – Relatório de afastamento, de 28.6.2014 a102
1º.2.2015, para trabalho de pesquisa (Projeto FAPESP) com o Prof. Andrey103
Morgun, na Oregon State University, Estados Unidos. Aprovado pelo Conselho104
do Departamento em 23.11.2017. Deliberação: Aprovado por unanimidade. 2.3105
- ESTÁGIO DE EXPERIMENTAÇÃO/INGRESSO NO RDIDP/CERT - 2.3.1 -106
Walter Figueiredo Mascarenhas (MAC) – 1º Relatório - Estágio de107
Experimentação (RDIDP), de 2015 a 2017; E Projeto de Pesquisa para o108
período de 2017 a 2019. Aprovados pelo Conselho do Departamento em109
23.11.2017. 2.3.2 - Pedro da Silva Peixoto (MAP) – 2º relatório. Aprovado pelo110
Conselho do Departamento em 6.12.2017. 2.3.3 Gabriel Haeser (MAP) – 2º111
relatório. Aprovado pelo Conselho do Departamento em 6.12.2017. 2.3.4112
Luciana Anna Luna Lomonaco (MAP) – 1º relatório. Aprovado pelo Conselho113
do Departamento em 6.12.2017. Deliberação dos itens de 2.3.1 a 2.3.4:114
Aprovados por unanimidade. 2.4 - ATIVIDADES DE ASSESSORIA E/OU115
CONSULTORIA - Credenciamento – Anatoli Iambartsev (MAE). Aprovado pelo116
Conselho do Departamento em 23.11.2017. Deliberação: Aprovado por117
unanimidade. 2.5 - PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO - 2.5.1 -118
Homologação do Relatório Final da Comissão Julgadora - Processo Seletivo119
Simplificado (MAT) - Candidato aprovado: Diego Alfonso Sandoval Salazar.120
Deliberação: Homologado por unanimidade. 2.5.2 - Departamento de121
Matemática solicita 4 cargos/claros temporários, Professor contratado III122
(doutor), em regime de RTP, por um ano. Aprovado pelo Conselho do123
Departamento em 25.10.2017. O Prof. Artur explicou que há dois anos houve124
uma solicitação e que contratou quatro pessoas temporárias que acabará em125
julho de 2018. Deliberação: Aprovado por unanimidade. 2.6 - FUNDO PEDRO126
YABLONOWSKY - Proposta de alteração da Portaria IME nº 1501 de127
novembro de 2013, que dispõe sobre criação do “Fundo Pedro Yablonowsky”128
para concessão de bolsas e prêmio. O Prof. Toscano contou a história do129
prêmio, da vontade da Sra Yablonowsky, e que o processo ficou parado porque130
ele e o Diretor acharam que não era o momento de vender o imóvel. Mais131
ainda, não está claro onde será investido o dinheiro caso a venda se132
concretize. O Diretor disse que tinha ideia de passar para a FUSP, mas o133
momento em que o País se encontra e a USP também, não é bom. Os134
rendimentos do imóvel são suficientes apenas para as despesas. Disse que135
levaram para o CTA porque se no futuro, o Instituto quiser vender o imóvel, já136
acataram as sugestões feitas pela PG. O Prof. Toscano leu a proposta de137
Portaria que altera a Portaria de 2013. Deliberação: Aprovado por unanimidade.138
2.7 - UTILIZAÇÃO DE DEPENDÊNCIAS DO IME - 2.7.1 - Homologação -139
Nissei Brinquedos Educativos – Autorização para expor os produtos de 16 a140
31.10.2017, no Bloco B. Aprovada pelo Senhor Diretor, ad referendum do CTA,141
em 9.10.2017. Deliberação: Homologado por unanimidade. 2.7.2 - Nissei142
Brinquedos Educativos – Autorização para expor os produtos durante o Curso143
de Verão, a realizar-se no período de 4 a 23.2.2018, no Bloco B. Deliberação:144
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Aprovado por unanimidade. 2.8 - PROPOSTAS DE CRIAÇÃO DE PROJETOS145
JUNTO À FUSP - 2.8.1 - Projeto de Captação de recursos para o Prêmio PIPA146
(Prêmio de Incentivo à Participação em Atividades). Captar recursos147
provenientes de doações, tanto de pessoas físicas (ex-alunos do Bacharelado148
em Ciência da Computação) como de empresas, para, com os recursos149
arrecadados, oferecer bolsas aos alunos agraciados com o prêmio. 2.8.2 -150
Projeto dos Grupos de extensão do BCC-IME-USP. O Objetivo do Projeto é151
viabilizar as atividades dos grupos de extensão do Bacharelado em Ciência da152
Computação do IME-USP (BCC-IME-USP). Pretendem ter o apoio da FUSP153
na administração dos gastos destes grupos para estas atividades. 2.8.3 -154
Abertura de conta/Projeto na FUSP para o Centro de Difusão e Ensino155
“Matemateca”. O Senhor Diretor descreveu os projetos dos Professores Carlos156
Eduardo Ferreira e Eduardo Colli e disse que o CTA, além de aprovar os157
projetos, precisa aprovar uma solicitação a ser feita à USP para que a mesma158
isente os projetos de pagar uma taxa de 15% de “overhead” à Universidade.159
Disse também que há a taxa da FUSP que é 10%. Deliberação: Aprovados por160
unanimidade os itens 2.8.1 a 2.8.3 e a solicitação de isenção da taxa de 15%161
que deverá ser requerida à Reitoria da USP para os projetos do IME. 2.9 -162
DOAÇÃO DE BENS/REGISTRO DE BENS DE TERCEIROS - 2.9.1 -163
Processo 2017.1.466.45.8 - bens adquiridos com recursos do Processo164
FAPESP nº 2013/03447-6. Doador: Prof. Carlos Eduardo Ferreira. 2.9.2 -165
Processo 2017.1.1190.45.6 - bens adquiridos com recursos do Processo166
FAPESP nº 2016/02150-8. Doador: Prof. Antonio Luiz Pereira. 2.9.3 -167
Processo 2017.1.1326.45.5 - bens adquiridos com recursos do Processo168
FAPESP nº 16/07016-8. Doador: Prof. Pedro Tavares Paes Lopes. 2.9.4 -169
Processo 2017.1.1342.45.0 - bens adquiridos com recursos do Processo170
FAPESP nº 11/16265-8. Doador: Prof. Edson Vargas. 2.9.5 - Processo171
2017.1.1409.45.8 - bens adquiridos com recursos do Processo FAPESP nº172
15/24477-6. Doador: Prof. Clodoaldo Grotta Ragazzo. 2.9.6 - Processo173
2017.1.442.45.1 – bens adquiridos com recursos do Processo FAPESP nº174
2013/07699. Registro de bens de terceiro do Prof. Jefferson Antonio Galves,175
aguardando termo de doação. 2.9.7 - Processo 2017.1.1285.45.7 - bens176
adquiridos com recursos do Processo CNPq nº 310749/2015-8. Registro de177
bens de terceiro do Prof. Edson Vargas, aguardando termo de doação. 2.9.8 -178
Processo 2017.1.1482.45.7 - bens adquiridos com recursos do Processo179
FAPESP nº 2015/24485-9. Registro de bens de terceiro do Prof. Fabio Kon,180
aguardando termo de doação. Deliberação dos itens 2.9.1 a 2.9.8: Aprovados181
por unanimidade. 2.10 - NOVO LEVANTAMENTO DE IMPRESSORAS182
LOCADAS - Novo levantamento referente à substituição das impressoras183
individuais utilizadas no Instituto por impressoras locadas. O Assistente184
Financeiro, Sr. Vilemar comunicou o levantamento das impressoras e cópias185
dos Departamentos: O MAC gasta cento e noventa cópias por dia, o MAP186
gasta mil cópias por mês, o MAT não tem o número preciso e o MAE imprime187
esporadicamente cópias de docentes. A proposta do Diretor é que os quatro188
departamentos fiquem com as mesmas impressoras, bem como a Assistência189
Acadêmica, Serviço de Pessoal/veículos. O restante deverá usar as190
impressoras locadas, e o IME não comprará toner para os docentes. Enquanto191
tiver toner no estoque será usado e quando acabar cada docente comprará o192
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seu toner. O Diretor disse que irá transformar a impressora alocada da sala193
100 para cópias também. A Sra. Márcia Queiroz representante dos funcionários194
técnicos e administrativos perguntou sobre o CAEM. O Sr. Diretor respondeu195
que o mesmo utilizará a impressora junto com a Seção de Serviços Gerais e a196
Produção Digital. Deliberação: Aprovado por unanimidade. 2.11 - HORÁRIO197
DE FUNCIONAMENTO DE SEÇÕES E DA BIME NOS PERÍODOS DE198
RECESSO ESCOLAR DE 2018 - Horário de funcionamento das Seções de199
Artes Gráficas e Produção Digital, e da Biblioteca do IME (BIME), nos períodos200
de recesso escolar, em 2018. O Sr. Diretor mencionou que a Diretora da BIME,201
Stela Madruga está alterando o Regimento da Biblioteca e pediu que fosse202
colocado o horário do Recesso até dezenove horas e trinta minutos. Ele disse203
que ela pode solicitar a alteração neste novo Regimento e que o mesmo204
passará pelo CTA. Disse também que no dia 22.12 ele quer que o205
funcionamento do IME seja até as dezessete horas para todos os funcionários,206
e para tal, todos os funcionários deverão entrar até às oito horas da manhã.207
Deliberação: Aprovado por unanimidade. 2.12 - DISPENSA DOS 2º ANISTAS208
NA 1ª SEMANA DE AULA DE 2018 (SEMANA DOS CALOUROS) -209
Solicitação de dispensa dos alunos do 2º ano da 1ª semana de aulas, Semana210
de Recepção aos Calouros 2018, devido aos mesmos fazerem parte da211
Comissão de Trote do IME. A Sra. Márcia Queiroz representante dos212
funcionários técnicos e administrativos demonstra preocupação com o tema.213
Questiona se os alunos dispensados não serão prejudicados por não cumprir o214
calendário da Pró-Reitoria da Graduação, já que são necessários duzentos215
dias letivos para estar de acordo com a LBD. Deliberação: Aprovado por216
quatro votos favoráveis e três votos contrários a solicitação de dispensa dos217
alunos do segundo ano do IME da primeira semana de aulas de 2018, apenas218
para as aulas das disciplinas do IME, ministradas no Instituto. 2.13 - GRECIME219
- Solicita autorização para oferecer um café da manhã de confraternização aos220
funcionários do IME em 15.12.2017, das 9h às 11h. Deliberação: Aprovado por221
unanimidade. 2.14 - REASSUNÇÃO NA FUNÇÃO/RETORNO AS222
ATIVIDADES - Denise Sella Fonseca - solicita autorização para retornar as223
atividades como técnica Administrativa do IME, interrompendo o afastamento,224
a partir do deferimento do PIRJ, pela CODAGE. Deliberação: Aprovado por225
unanimidade. 2.15 - HOMENAGEM AOS DOCENTES SENIORES -226
Homenagem aos professores seniores da forma que foi proposta na227
comnunicação do Sr. Diretor. Deliberação: Aprovada por unanimidade a228
homenagem aos professores seniores que será realizada no seguinte formato:229
serão homenageados em 2018 dois professores seniores ativos, sendo um do230
MAT e outro do MAE, com um placa de prata e os mesmos proferirão uma231
palestra de 30 minutos. Serão convidados todos os professores seniores ativos232
do Instituto e todos os alunos; haverá um coffee break. E em 2019 serão233
homenageados outros dois professores seniores ativos, sendo um do MAP e234
outro do MAC, com o mesmo formato de premiação. Nada mais havendo a235
tratar, o Senhor Presidente declara encerrada a sessão, às dezesseis horas e236
nove minutos. Eu, Daniela Santana Carvalho, ____________________,237
Assistente Técnica Acadêmica do Instituto de Matemática e Estatística da238
Universidade de São Paulo, lavrei a presente Ata que será assinada por mim e239
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pelos membros presentes à reunião em que ela for discutida e aprovada. São240
Paulo, 7 de dezembro de 2017.241


