
ATA DA 327ª SESSÃO (ORDINÁRIA) DO CTA – Aos sete dias do mês de junho de 1 
dois mil e dezoito, às quatorze horas e doze minutos, reuniu-se o Conselho Técnico 2 
Administrativo do Instituto de Matemática e Estatística da Universidade de São Paulo, 3 
na sala da Congregação, Edifício Professor Cândido Lima da Silva Dias, Cidade 4 
Universitária "Armando de Salles Oliveira". O senhor Presidente, Professor Junior 5 
Barrera, Diretor, declarou abertos os trabalhos com a presença dos seguintes 6 
membros: Luiz Renato Gonçalves Fontes (Vice-Diretor), Artur Hideyuki Tomita (Chefe 7 
do MAT), André Salles de Carvalho (Suplente de Chefe do MAP), Denise Aparecida 8 
Botter (Chefe do MAE), Yoshiko Wakabayashi (Suplente de Chefe do MAC), Márcia 9 
de Carvalho Queiroz (Representante dos Servidores Técnicos e Administrativos) e 10 
Aurea Maria Emiko Hariki (Representante discente). Presentes também: Paixão de 11 
Mattos Padrão Saldanha (Assistente Técnica Administrativa) e Daniela Santana 12 
Carvalho (Assistente Técnica Acadêmica), perfazendo 8 comparecimentos sobre um 13 
total de 8 membros. EXPEDIENTE: 1.1 – ATA - Discussão das Atas das sessões 14 
325ª (ordinária) e 326ª (extraordinária), realizadas em 3.5.2018 e 30.5.2018, 15 
respectivamente. Deliberação: Aprovadas por unanimidade. 1.2 – COMUNICAÇÕES 16 
DO PRESIDENTE: O Diretor dá boa tarde a todos e dá as boas-vindas ao Prof. André 17 
Salles e a Profa. Yoshiko Wakabayashi por terem sido eleitos como suplentes de 18 
chefe nos seus respectivos Departamentos, e, avisa que o Sr. Sergio Ricardo Milaré 19 
foi convidado a participar da reunião do CTA para falar sobre o item “migração do 20 
serviço de email do IME para o gmail”. Comunica ainda que um aluno da escola 21 
Politécnica, Matheus Chaves Ribeiro, se suicidou. Menciona também, que tivemos 22 
uma situação parecida no IME, de um funcionário que quase se suicidou, quando 23 
subiu no telhado do Bloco B, andou pela mureta lateral e tentou pular, mas um outro 24 
funcionário chegou a tempo de impedi-lo. Disse que a partir disso resolveu verificar 25 
todos os pontos críticos dos Blocos A e B e foram tomadas providências quanto ao 26 
fechamento de todos os acessos e vãos. Em particular, citou os riscos das janelas 27 
situadas em pontos altos e desbloqueadas e o acesso do vão do elevador do Bloco A, 28 
que ainda está em construção. O Prof. André Salles expressa a sua preocupação em 29 
trancar as rotas de fuga por conta de um caso. O Diretor afirma que, infelizmente, 30 
existem múltiplos casos de doentes mentais, o que constitui um risco significativo. 31 
Acrescenta ainda, que os pontos bloqueados não são rotas de fugas únicas. Informou 32 
que a porta que dá acesso ao telhado do Bloco B ficará fechada e uma ou duas 33 
pessoas ficarão com a chave de acesso. A Profa. Yoshiko Wakabayashi sugere que a 34 
chave fique com o porteiro. O Prof. Artur Tomita e o Prof. Luiz Renato sugerem 35 

 1 



consultar a SEF (Superintendência do Espaço Físico da USP) sobre o fechamento 36 
das saídas de incêndio e o AVCB. A Sra. Assistente Administrativa avisa que o 37 
Instituto está com pendências no AVCB, e estamos tentando resolver a situação no 38 
âmbito do ministério público com o apoio da SEF e da PG (Procuradoria Geral da 39 
USP). O diretor disse que verificará toda essa situação da melhor forma. O diretor, 40 
informa ainda que haverá uma reunião extraordinária do CTA em 12.6.2018, às 14h, 41 
para homologar o processo seletivo do MAT. Menciona também que houve mudanças 42 
de posições de funcionários: A Sra. Adenilza Aparecida Alves foi transferida para a 43 
Diretoria e a Sra. Gianne Angelina Aquino Cabeça Uchoa, para o MAT e CAEM, o Sr. 44 
Fábio Luís Yogi para a Seção de Convênios e Projetos e a Sra. Cristiane Braulino 45 
para a Secretaria do MAC. Informa ainda que foi mencionado no CO que nos dias de 46 
Jogos do Brasil o horário do expediente será alterado, mas a comunicação oficial 47 
ainda não chegou e assim que chegar será enviada a todos. No dia 22.6, o Brasil 48 
jogará às 9h, portanto, o expediente oficial começará a partir das 13h, com aulas 49 
normais a tarde e à noite. No dia 27.6, o Brasil jogará às 15h, portanto, o expediente 50 
oficial irá até às 13h, com aulas normais na parte da manhã. A Sra. Marcia Queiroz 51 
solicita que seja lembrado ao funcionário de bater os 15 minutos do horário de almoço 52 
para que o mesmo não perca esse horário e seja descontado. 1.3 – 53 
MANIFESTAÇÃO DOS MEMBROS: A Profa. Denise Botter pergunta se a verba 54 
industrial do CEA pode ser utilizada para a compra de tonner, se isso é legal. O Sr. 55 
Assistente Financeiro foi chamado para esclarecer a dúvida em questão e responde 56 
que sim, pode ser utilizada e que é um procedimento legal. 1.4 – DISCUSSÃO DA 57 
PAUTA: Não houve. ORDEM DO DIA - 2.1. AFASTAMENTOS DE 58 
DOCENTES/RELATÓRIOS - 2.1.1 Vyacheslav Futorny - (MAT) – Solicitação de 59 
afastamento sabático, sem prejuízo dos vencimentos e das demais vantagens, de 60 
1º.9.2018 a 31.1.2019 (153 dias), para desenvolver projeto de pesquisa na 61 
Universidade da Califórnia Berkeley, Estados Unidos. Aprovado pelo Conselho do 62 
Departamento em 9.5.2018. 2.1.2 Ana Paula Jahn - (MAT) – Solicitação de 63 
afastamento, sem prejuízo dos vencimentos e das demais vantagens, de 6.8.2018 a 64 
1º.2.2019 (184 dias), para desenvolver projeto de pesquisa na Universidade do 65 
Algarve, Portugal. Aprovado pelo Conselho do Departamento em 9.5.2018. 2.1.3 Ligia 66 
Carla Pinto Henriques Jorge Rodrigues - (MAE) – Solicitação de afastamento, sem 67 
prejuízo dos vencimentos e das demais vantagens, de 1º.8.2018 a 31.7.2019 (365 68 
dias), para desenvolver programa de pós-doutoramento na Universidade de Lisboa, 69 
Portugal. Aprovado pelo Conselho do Departamento em 17.5.2018. 2.1.4 Júlia Maria 70 
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Pavan Soler - (MAE) – Solicitação de afastamento, sem prejuízo dos vencimentos e 71 
das demais vantagens, de 1ª.9.2018 a 31.1.2019 (153 dias), para desenvolver 72 
pesquisas na área de integração e análise de grandes bancos de dados multi-omics 73 
na Groningen University, Holanda. Aprovado pelo Conselho do Departamento em 74 
17.5.2018. 2.1.5 André Fujita (MAC) – relatório de atividades desenvolvidas 75 
durante afastamento para realizar pesquisa com o Prof. Peter F. Stadler, no período 76 
de 1º.12.2017 a 28.2.2018 (90 dias), na Universidade de Leipzig, Alemanha. 77 
Aprovado pelo Conselho do Departamento em 10.5.2018. Deliberação dos itens 2.1.1 78 
a 2.1.5: Aprovados por unanimidade. 2.2 ATIVIDADES DE ASSESSORIA E/OU 79 
CONSULTORIA - 2.2.1 Recredenciamento – Marcelo Finger (MAC). Aprovado pelo 80 
senhor Chefe do Departamento ad referendum do Conselho do Departamento em 81 
17.5.2018. Deliberação: Matéria retirada de pauta. 2.2.2 Assessoria e Plano de 82 
trabalho - Prof. Vladimir Belitsky - solicita autorização para realização de atividade de 83 
assessoria intitulada: “Estudo comparativo dos normativos da legislação brasileira 84 
para o cálculo do preço parâmetro de bem importado usado em produção”. Aprovado 85 
pelo Conselho do Departamento em 17.5.2018. Deliberação: Aprovado por 86 
unanimidade. 2.3 ESTÁGIO PROBATÓRIO NO RTC/NO RDIDP - 2.3.1 Renato 87 
Vicente (MAP) – 1º relatório (2016 a 2018) e plano de trabalho (2018 a 2020). 88 
Aprovado pelo Sr. Chefe do Departamento ad referendum do Conselho do 89 
Departamento em 15.5.2018. Deliberação: Aprovado por unanimidade. 2.3.2 Ivan 90 
Struchiner (MAT) - 3º relatório. Aprovado pelo Conselho do Departamento em 91 
6.6.2018. Deliberação: Aprovado por unanimidade. 2.4. DOAÇÃO DE BENS - 2.4.1 92 
Processo 2015.1.1405.45.0 – bens adquiridos com recursos do Processo FAPESP nº 93 
2014/09310-5. Doador: Prof. Vyacheslav Futorny. 2.4.2 Processo 2016.1.1179.45.1 - 94 
bens adquiridos com recursos do Processo FAPESP nº 2013/07699-0. Doador: Prof. 95 
Jefferson Antonio Galves. 2.4.3 Processo 2017.1.510.45.7 - bens adquiridos com 96 
recursos do Processo FAPESP nº. 2015/01587-0. Doador: Prof. João Eduardo 97 
Ferreira. 2.4.4 Processo 2017.1.1107.45.1 - bens adquiridos com recursos do 98 
Processo FAPESP nº 2017/02630-2. Doador: Prof. Marcone Corrêa Pereira. 2.4.5 99 
Processo 2017.1.1238.45.9 - bens adquiridos com recursos do Processo FAPESP nº 100 
2016/10148-3. Doador: Prof. Carlos Hitoshi Morimoto. 2.4.6 Processo 101 
2018.1.720.45.2 - bens adquiridos com recursos do Processo FAPESP nº. 102 
2017/10555-0. Doador: Prof. Fabio Prates Machado. 2.4.7 Processo 2018.1.750.45.9 103 
- bens adquiridos com recursos do Processo PAFESP nº. 2016/25053-8. Doador: Prof. 104 
Clodoaldo Grotta Ragazzo. 2.4.8 Processo 2018.1.868.45.0 - bens adquiridos com 105 
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recursos do Processo FAPESP nº. 2017/03283-4. Doador: Profª Luciana Luna Anna 106 
Lomonaco. 2.4.9 Processo 2018.1.886.45.8 - bens adquiridos com recursos do 107 
Processo FAPESP nº. 2017/11382-2. Doador: Profª Cristina Gomes Fernandes. 108 
Deliberação dos itens 2.4.1 a 2.4.9: Aprovados por unanimidade. 2.5 LIBERAÇÃO 109 
DOS SÓCIOS DO GRÊMIO - Homologação – O Grêmio pede autorização para 110 
liberação dos servidores associados ao Grêmio para participarem do almoço típico 111 
que será realizado no lugar da festa junina, em 8.6.2018 das 12h00 às 14h00. 112 
Aprovada pelo senhor Diretor, ad referendum do CTA, em 17.5.2018. Deliberação: 113 
Homologado por unanimidade. A Sra. Marcia Queiroz, representante dos funcionários, 114 
fala que ficou muito triste com a separação das festas juninas dos funcionários e dos 115 
alunos. A Sra. Paixão de Mattos, Assistente Administrativa, esclarece que os 116 
funcionários do Instituto que participam do Grêmio do IME, ficavam trabalhando na 117 
festa até às 0h00, enquanto os alunos estavam na festa, pois os funcionários eram 118 
responsáveis pelo caixa e já haviam trabalhado a semana inteira no Instituto. O que 119 
começou a se tornar desgastante. E como no último ano a festa junina do Grêmio do 120 
IME já tinha sido separada dos alunos, pelo motivo relatado, neste ano, decidiu-se 121 
que não fariam a festa e sim um almoço. O diretor disse que pretende realizar uma 122 
reunião com os alunos e com o grêmio para que a festa volte a ser realizada em 123 
conjunto. A discente, Áurea menciona que a gestão da Atlética muda todos os anos, e 124 
nesse caso, ela acha que a referida reunião deveria ocorrer todos os anos. 2.6 125 
MIGRAÇÃO DO SERVIÇO DE E-MAIL DO IME PARA O GMAIL - Discussão 126 
referente ao tema. O diretor menciona que havia sido solicitado um estudo pelo Prof. 127 
Clodoaldo sobre a possibilidade de migração do serviço do email do IME para o gmail, 128 
porque apenas o IME e o IF ainda possuem emails próprios, pois a USP também já 129 
fez a alteração do serviço de email USP para o email do gmail. O diretor solicita que o 130 
Sr. Sergio Ricardo Milaré que foi convidado a participar da reunião do CTA fale sobre 131 
essa migração. O Sr. Sergio Milaré alega que há muitas vantagens em trocar o email 132 
atual do IME para o Gmail, tais como: dedicar o tempo de funcionários do IME para 133 
cuidar do software, eliminação de problemas da gestão local, como a necessidade de 134 
ter um funcionário sempre de sobreaviso para quando acabar a energia. Ele ainda 135 
menciona que com o PIDV saíram 3 funcionários, o que reduziu a equipe da SI de 8 136 
para 5 funcionários; portanto, a diminuição das tarefas é muito relevante. Além do que 137 
quando é retomada a rede, normalmente ocorrem atrasos nos e-mails. 138 
Adicionalmente, o fato da senha ser única no gmail, evita que existam contas 139 
abandonadas, e também evita a preocupação com a invasão de e-mails e a questão 140 
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do spam. Afirma que não dá para competir com a estrutura do gmail. E relata que as 141 
desvantagens do gmail são: A perda do controle do email, pois quando perde-se uma 142 
mensagem no email do IME é mais fácil para a mesma ser resgatada. Contudo, no 143 
caso do gmail, é mais difícil haver a perda, mas se ocorrer, é mais demorado para 144 
resgatá-la. A Profª. Yoshiko menciona que o MAC decidiu que o Departamento será 145 
favorável à migração para o gmail. A Sra. Marcia Queiroz menciona que considera 146 
arriscado porque a Google é uma empresa multinacional e pode querer cobrar pelo 147 
serviço daqui há uns 5 anos. O Prof. André Salles diz não ter opinião formada, mas 148 
alega que outros países não aceitam importar este tipo de serviço para não ficarem 149 
nas mãos do importador, por isso necessariamente desenvolvem o próprio produto. O 150 
Sr. Sergio Milaré menciona que a STI tinha custos altos com o zimbra e que no IME 151 
temos entre 2000 a 2400 contas ativas, fora as contas inativas que são um problema. 152 
Menciona ainda que apenas 40% dos usuários podem ter alguma resistência. O 153 
diretor menciona que a razão essencial é que custa caro manter o serviço atual, que 154 
é pior que o que pode ser oferecido pelo gmail. O Prof. Luiz Renato informa que está 155 
preocupado com os 40% dos usuários que gostam do email do IME. Após a 156 
discussão é informado que a deliberação desse assunto será realizada na reunião do 157 
CTA de 09.08.2018. Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente declara 158 
encerrada a sessão, às quinze horas e trinta e quatro minutos. Eu, Daniela Santana 159 
Carvalho, ____________________, Assistente Técnica Acadêmica do Instituto de 160 
Matemática e Estatística da Universidade de São Paulo, lavrei a presente Ata que 161 
será assinada por mim e pelos membros presentes a reunião em que ela for discutida 162 
e aprovada. São Paulo, 07 de junho de 2018.  163 
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