
ATA DA 330ª SESSÃO (ORDINÁRIA) DO CTA – Aos treze dias do mês de setembro 1 
de dois mil e dezoito, às quatorze horas e quatorze minutos, reuniu-se o Conselho 2 
Técnico Administrativo do Instituto de Matemática e Estatística da Universidade de 3 
São Paulo, na sala da Congregação, Edifício Professor Cândido Lima da Silva Dias, 4 
Cidade Universitária "Armando de Salles Oliveira". O senhor Presidente, Professor 5 
Junior 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), Fábio Armando Tal (Chefe do MAP), Denise Aparecida Botter (Chefe do 8 
MAE), Marcelo Finger (Chefe do MAC), Jefferson Rigoto Melo (Representante dos 9 
Servidores Técnicos e Administrativos) e Aurea Maria Emiko Hariki (Representante 10 
Discente). Presente também: a convidada, pelo Presidente, discente de pós-11 
graduação Simone Bega Harnik. Presentes ainda: Paixão de Mattos Padrão Saldanha 12 
(Assistente Técnica Administrativa), Joaquim Vilemar de Sousa Banhos Rocha 13 
(Assistente Técnico Financeiro) e Daniela Santana Carvalho (Assistente Técnica 14 
Acadêmica), perfazendo 8 comparecimentos sobre um total de 8 membros. 15 
EXPEDIENTE: 1.1 – ATA - Discussão da Ata da sessão 329ª (ordinária), realizada 16 
em 15.8.2018. Deliberação: Aprovada por unanimidade. 1.2 – COMUNICAÇÕES DO 17 
PRESIDENTE: Não houve 1.3 – MANIFESTAÇÃO DOS MEMBROS: O Prof. Fábio 18 
Tal diz que os banheiros masculinos estão bem melhores. A Profª Denise Botter 19 
informa que em um dos banheiros femininos do segundo andar, em momentos 20 
diferentes, foram encontrados dejetos fecais espalhados. A representante discente de 21 
graduação Áurea Maria Hariki diz que na copa do bloco B haviam cartazes 22 
restringindo sua utilização e falou com a Assistente Administrativa que não havia sido 23 
discutido no CTA sobre a copa do bloco B que disse que de fato havia sido um 24 
engano; e os mesmos foram retirados. 1.4 – DISCUSSÃO DA PAUTA: Inclusão dos 25 
itens: 2.5 - AFASTAMENTOS DE DOCENTES/RELATÓRIOS – 2.5.1 - Luciana Luna 26 
Anna Lomonaco - (MAP) - Solicitação de afastamento, sem prejuízo dos vencimentos 27 
e das demais vantagens, de 8.10 a 16.11.2018 (40 dias), para realização de pesquisa 28 
na visita aos Profs. Sebastian van Strien e Davoud Cheraghi no Imperial College of 29 
London. Também seguirá trabalhando com S. Bullett, Professor Emérito da QMUL, 30 
sobre a “família de correspondência matings entre família quadrática e o grupo 31 
modular”. Aprovado pelo Conselho do Departamento em 12.9.2018. 2.5.2 - André 32 
Fujita - (MAC) - Solicitação de afastamento, sem prejuízo dos vencimentos e das 33 
demais vantagens, de 1º.12.2018 a 28.2.2019 (90 dias), para realização de programa 34 
de Pós-Graduação. Pesquisa conjunta com o Prof. Peter Stadler da Universidade de 35 
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Leipzig, Alemanha e Prof. Guilhermo Restrepo do Instituto Max Planck, Alemanha. 36 
Aprovado pelo Senhor Chefe do Departamento ad referendum do Conselho do 37 
Departamento em 3.9.2018. 2.6 - ACESSO RESTRITO NO BLOCO A AOS 38 
SÁBADOS -  Acesso restrito no Bloco A aos sábados, pela manhã, para pessoas 39 
externas. 2.7 - REDISCUSSÃO DO ACESSO CONTROLADO/RESTRITO PARA A 40 
COPA DO BLOCO A -  Rediscussão do acesso controlado/restrito para a copa do 41 
Bloco A – 1º andar, a partir da solicitação feita na reunião dos alunos com o Diretor, 42 
nesta data, e o assunto levado ao Colegiado pelo Diretor e pela representante dos 43 
alunos. Deliberação: Aprovadas, por unanimidade, as inclusões. 2 - ORDEM DO DIA 44 
– 2.1 - ATIVIDADES DE ASSESSORIA E/OU CONSULTORIA – 2.1.1 - 45 
Recredenciamento – Nikolai Valtchev Kolev (MAE). Aprovado pelo Conselho do 46 
Departamento em 16.8.2018. Deliberação: Aprovado por unanimidade. 2.1.2 - 47 
Assessoria - Profª Denise Aparecida Botter (MAE) - solicita autorização para ministrar 48 
o módulo de Análise de Dados da disciplina Análise de Dados e Otimização para 49 
Logística do Curso de Logística Empresarial oferecida pela Escola Politécnica da 50 
USP, operacionalizada pela Fundação Vanzolini e subordinada à Pró- Reitoria de 51 
Cultura e Extensão Universitária. Aprovado pelo Conselho do Departamento em 52 
16.8.2018. Deliberação: Aprovado por sete votos favoráveis e uma abstenção. 2.1.3 - 53 
Assessoria - Prof. Vladimir Belitsky (MAE) - solicita autorização para realização de 54 
atividade de assessoria intitulada: “Comparação dos Normativos da Legislação 55 
Brasileira para o Cálculo do Preço parâmetro de bem importado usado em Produção”. 56 
Aprovado pela Senhora Chefe do Departamento ad referendum do Conselho do 57 
Departamento, em 3.9.2018. Deliberação: Aprovado por unanimidade. 2.2 - ESTÁGIO 58 
DE EXPERIMENTAÇÃO/INGRESSO NO RDIDP – 2.2.1 - Kelly Rosa Braghetto 59 
(MAC) – Solicita prorrogação do prazo de entrega do 3º relatório de estágio de 60 
experimentação, para fevereiro de 2019. Aprovado pelo Senhor Chefe do 61 
Departamento ad referendum do Conselho do Departamento, em 4.9.2018. 62 
Deliberação: Aprovado por unanimidade.  2.2.2 - Christian Dieter Jäkel (MAP) – 2º 63 
relatório. Aprovado pelo Conselho do Departamento em 8.8.2018. Deliberação: 64 
Aprovado por unanimidade. 2.3 - UTILIZAÇÃO DE DEPENDÊNCIAS DO IME – 2.3.1 65 
- Homologação - Comissão da Semana de Licenciatura (Selic) - 2018 – solicita 66 
autorização para uso das salas do Bloco B (conforme ofício enviado); solicita também 67 
que sejam instalados em todos os eventos computador e projetor e para o auditório 68 
Jacy Monteiro, e microfones. O evento será realizado nos dias 15, 16, 17, 18 e 69 
19.10.2018 (segunda à sexta-feira), das 8h às 23h e 20.10.2018 (sábado), das 8h às 70 
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12h30. Aprovado pelo Senhor Vice-Diretor ad referendum do CTA, em 5.9.2018. 71 
Deliberação: Homologado por unanimidade. 2.3.2 - Yellow Bicicletas – IME – A 72 
Startup de ex-alunos da USP que lançou o piloto App Yellow na Cidade de São 73 
Paulo, um sistema de compartilhamento de bicicletas chamado “dockless” (sem 74 
estações), solicita ao IME um espaço nos arredores do Instituto para a colocação das 75 
bicicletas Yellow. O Prof. Marcelo Finger explica que a Yellow quer que haja um 76 
estacionamento para suas bicicletas. A representante discente Áurea Hariki pergunta 77 
se, caso o espaço seja liberado, ele não será usado como depósito de bicicletas 78 
quebradas ou abandonadas. O Prof. Marcelo Finger responde que se isso acontecer 79 
é só ligar para eles virem retirar imediatamente. Deliberação: Aprovado por 80 
unanimidade. 2.4 - DOAÇÃO DE BENS – 2.4.1 - Processo 2015.1.1405.45.0 – bens 81 
adquiridos com recursos do Processo FAPESP nº 2014/09310-5. Doador: Prof. 82 
Vyacheslav Futorny. 2.4.2 - Processo 2018.1.1139.45.1 – bens adquiridos com 83 
recursos do Processo FAPESP nº 2015/50315-3. Doador: Prof. Paolo Piccione. 2.4.3 84 
- Processo 2018.1.1230.45.9 – bens adquiridos com recursos do Processo CNPq nº 85 
167761/2017-0. Doador: Profª. Christina Brech. 2.4.4 - Processo 2018.1.1235.45.0 – 86 
bens adquiridos com recursos do Processo CNPq nº 307347/2013-3. Doador: Prof. 87 
Vladimir Belitsky. Deliberação dos itens 2.4.1 a 2.4.4: Aprovados por unanimidade. 88 
2.5 - AFASTAMENTOS DE DOCENTES/RELATÓRIOS – 2.5.1 - Luciana Luna Anna 89 
Lomonaco - (MAP) - Solicitação de afastamento, sem prejuízo dos vencimentos e das 90 
demais vantagens, de 8.10 a 16.11.2018 (40 dias), para realização de pesquisa na 91 
visita aos Profs. Sebastian van Strien e Davoud Cheraghi no Imperial College of 92 
London. Também seguirá trabalhando com S. Bullett, Professor Emérito da QMUL, 93 
sobre a “família de correspondência matings entre família quadrática e o grupo 94 
modular”. Aprovado pelo Conselho do Departamento em 12.9.2018. 2.5.2 - André 95 
Fujita - (MAC) - Solicitação de afastamento, sem prejuízo dos vencimentos e das 96 
demais vantagens, de 1º.12.2018 a 28.2.2019 (90 dias), para realização de programa 97 
de Pós-Graduação. Pesquisa conjunta com o Prof. Peter Stadler da Universidade de 98 
Leipzig, Alemanha e Prof. Guilhermo Restrepo do Instituto Max Planck, Alemanha. 99 
Aprovado pelo Senhor Chefe do Departamento ad referendum do Conselho do 100 
Departamento em 3.9.2018. Deliberação dos itens 2.5.1 e 2.5.2: Aprovados por 101 
unanimidade. 2.6 - ACESSO RESTRITO NO BLOCO A AOS SÁBADOS -  Acesso 102 
restrito no Bloco A aos sábados, pela manhã, para pessoas externas. A Assistente 103 
Administrativa relata que os ciclistas estão utilizando os banheiros dos blocos A e B e, 104 
como consequência, os banheiros estão ficando muito sujos. O assunto veio ao CTA 105 
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para que o bloco A tenha acesso restrito, a partir do próximo sábado, 15.9.2018, pela 106 
manhã, sendo permitida a entrada somente com apresentação da carteirinha USP. O 107 
acesso deve ser impedido a terceiros nos finais de semana. Deliberação: Aprovado 108 
por unanimidade que a entrada no Bloco A aos sábados, pela manhã, só será 109 
permitida as pessoas internas ao IME, mediante apresentação da carteirinha para 110 
entrada no prédio, como ocorre aos sábados no período da tarde. 2.7 - 111 
REDISCUSSÃO DO ACESSO CONTROLADO/RESTRITO PARA A COPA DO 112 
BLOCO A -  Rediscussão do acesso controlado/restrito para a copa do Bloco A – 1º 113 
andar, a partir da solicitação feita na reunião dos alunos com o Diretor, e o assunto 114 
levado o Colegiado pelo Diretor e pela representante dos alunos. A discente 115 
convidada Simone Harnik informa que o uso da copa do Bloco A é feito por alunos de 116 
pós-graduação e propõe que seja feito um melhor diagnóstico, com questionários e 117 
também com a conscientização dos usuários, e que deve designar um representante 118 
discente para ajudar na observação da utilização, sem que seja instalada a fechadura 119 
eletrônica, a princípio, mesmo porque há necessidade de cadastrar na ordem de 120 
seiscentos alunos de pós-graduação, mil e seiscentos alunos de graduação, cento e 121 
cinco funcionários e cento e noventa docentes, além do gasto na ordem de três mil 122 
reais com a compra da fechadura, o que também já será alto. O funcionário Jefferson 123 
Rigotto menciona que utiliza a copa e só pelo fato de terem colocado os cartazes, 124 
sentiu melhoras. A representante discente Áurea diz que falou com os Cursinhos 125 
POLI, FEA, CAVC informando que seus alunos não podem usar as copas e banheiros 126 
do IME de forma irregular. O Senhor Diretor acha que não é conveniente que os 127 
alunos de outras Unidades tenham acesso às nossas copas. O Prof. Fabio Tal 128 
informa que já recebeu vários relatos sobre os fatos descritos na carta da Profª Maria 129 
Isabel. Ele sugere que primeiro se faça a conscientização do uso correto do espaço e 130 
depois, caso ocorrá um novo problema grave, o CTA voltará à decisão anterior e 131 
colocará o assunto novamente em pauta. A representante discente Áurea se 132 
comprometeu em encaminhar os e-mails que fossem enviados pelos alunos à 133 
Assistente Administrativa. A discente convidada Simone Harnik diz que os alunos de 134 
graduação só utilizarão a copa do Bloco B. A copa do Bloco A será utilizada apenas 135 
pelos docentes e funcionários, nos horários que já estavam pré-estabelecidos e pelos 136 
alunos de pós-graduação. Deliberação: Aprovado por unanimidade que a instalação 137 
de acesso controlado/restrito na copa (fechadura eletrônica) do Bloco A – 1º andar, 138 
será suspensa. O colegiado deliberou que antes da instalação do controlador de 139 
acesso, haverá primeiramente um diagnóstico por meio de formulários para conhecer 140 
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o público que a utiliza. Conjuntamente haverá ações de conscientização dos usuários. 141 
Essas medidas serão feitas pelos alunos que se responsabilizaram pelas medidas 142 
aprovadas. Caso haja novos problemas a questão retornará ao CTA. Nada mais 143 
havendo a tratar, o Senhor Presidente declara encerrada a sessão, às quinze horas e 144 
onze minutos. Eu, Daniela Santana Carvalho, ____________________, Assistente 145 
Técnica Acadêmica do Instituto de Matemática e Estatística da Universidade de São 146 
Paulo, lavrei a presente Ata que será assinada por mim e pelos membros presentes a 147 
reunião em que ela for discutida e aprovada. São Paulo, 13 de setembro de 2018.  148 
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