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ATA DA 331ª SESSÃO (ORDINÁRIA) DO CTA – Aos quatro dias do mês de 1 

outubro de dois mil e dezoito, às quatorze horas e dez minutos, reuniu-se o 2 

Conselho Técnico Administrativo do Instituto de Matemática e Estatística da 3 

Universidade de São Paulo, na sala da Congregação, Edifício Professor 4 

Cândido Lima da Silva Dias, Cidade Universitária "Armando de Salles 5 

Oliveira". O senhor Presidente, Professor Junior Barrera, Diretor, declarou 6 

abertos os trabalhos com a presença dos seguintes membros: Luiz Renato 7 

Gonçalves Fontes (Vice-Diretor), Artur Hideyuki Tomita (Chefe do MAT), André 8 

Salles de Carvalho (Vice-Chefe do MAP), Adilson Simonis (Vice-Chefe do 9 

MAE), Marcelo Finger (Chefe do MAC), Jefferson Rigoto Melo (Representante 10 

dos Servidores Técnicos e Administrativos) e Ivan Kuvasnev Lima (Suplente 11 

dos Representantes Discentes). Presente também: Paixão de Mattos Padrão 12 

Saldanha (Assistente Técnica Administrativa), Joaquim Vilemar de Sousa 13 

Banhos Rocha (Assistente Técnico Financeiro) e Daniela Santana Carvalho 14 

(Assistente Técnica Acadêmica), perfazendo 8 comparecimentos sobre um 15 

total de 8 membros. 1. EXPEDIENTE: 1.1 ATA - Discussão da Ata da sessão 16 

330ª (ordinária), realizada em 13.9.2018. Deliberação: Aprovada por 17 

unanimidade. 1.2 COMUNICAÇÕES DO PRESIDENTE: O diretor comunica 18 

que chegou ao conhecimento dele as fotos dos banheiros femininos do 2º 19 

andar do Bloco A com fezes espalhadas pelo chão, no cesto de lixo e em cima 20 

do vaso sanitário. Ele apresenta as fotos aos membros. O Prof. Adilson 21 

Simonis sugere que os banheiros sejam fechados no período da noite e aos 22 

finais de semana, por 30 dias para verificação se haverá alguma mudança. A 23 

chave ficará com os porteiros, para retirá-las, o usuário deverá se identificar, 24 

seu nome será anotado juntamente com o horário de retirada e devolução. O 25 

diretor informa ainda que recebeu denúncia sobre o mau uso dos aparelhos de 26 

ar-condicionado do Bloco B, que estão ficando ligados em 3 ou 4 salas, de 27 

propósito, com as portas das mesmas abertas, para que refresque o corredor. 28 

O Prof. Marcelo Finger afirma que esse tipo de prática configura mau uso do 29 

aparelho, uma vez que o mesmo deve ser utilizado com as portas e janelas do 30 

ambiente em que está inserido fechadas, que o ideal é que os aparelhos de 31 

ar-condicionado sejam utilizados apenas durante as aulas. Menciona ainda 32 
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que deve ser realizado um trabalho de educação e conscientização dos 33 

usuários referente aos aparelhos de ar-condicionado. 1.3 MANIFESTAÇÃO 34 

DOS MEMBROS: O Prof. André Salles comenta que gostaria de entender o 35 

porquê os pós-doutorandos do Instituto não podem receber correspondências 36 

em seus nomes no IME, mencionando que em qualquer outra Universidade 37 

isso ocorre normalmente. O diretor diz desconhecer o fato, e responde que irá 38 

alterar isso. O Prof. André Salles expõe que nesses dias de calor, os 39 

corredores do Bloco A estão insuportáveis. Solicita que as janelas dos 40 

corredores do Bloco A sejam reabertas. Entende que as mesmas foram 41 

fechadas para garantir a segurança, contudo, sugere que sejam colocadas 42 

correntinhas nas janelas para que as mesmas possam garantir a segurança, 43 

mas também possam garantir a ventilação. O Prof. Marcelo Finger parabeniza 44 

a utilização do sistema Nereu para a Pauta eletrônica. Diz ainda que foi muito 45 

fácil de utilizar e pergunta se pode ser utilizado pelos Departamentos. 46 

Apresento o sistema aos membros do colegiado e informo que os Conselhos 47 

dos Departamentos podem utilizar o sistema Nereu, assim como as quatros 48 

Comissões Estatutárias, as CoCs e as CCPs. Esclareço ainda que tanto as 49 

reuniões do CTA, quanto da Congregação utilizarão o Nereu para o 50 

encaminhamento das Pautas, a partir de outubro. Este ano, ainda teremos o 51 

encaminhamento das Pautas nos dois modos (e-mail do colegiado e Nereu). 52 

Contudo, a partir do próximo ano, as Pautas serão enviadas, exclusivamente, 53 

pelo sistema Nereu. 1.4 DISCUSSÃO DA PAUTA: Inclusão dos itens: 2.6 54 

UTILIZAÇÃO DE DEPENDÊNCIAS DO IME - 2.6.2 Homologação - Comissão 55 

Organizadora da Semana de Licenciatura (CO-Selic) - 2018 – solicita 56 

autorização para um espaço (duas mesas de exposição) no Hall do Bloco B na 57 

durante a Semana da Licenciatura de 15 a 19 de outubro, das 8h às 23h. 58 

Aprovado pelo Senhor diretor ad referendum do CTA, em 28.9.2018. 2.9 59 

AFASTAMENTOS DE DOCENTES/RELATÓRIOS - Iryna Kashuba - (MAT) - 60 

Solicitação de afastamento, sem prejuízo dos vencimentos e das demais 61 

vantagens, de 1º.2 a 31.7.2019 (181 dias), para visitar a Universidade da 62 

California e realizar projeto de pesquisa com a Profa. Vera Serganova. 63 

Aprovado pelo Conselho do Departamento em 26.9.2018. 2.10 BANHEIROS 64 
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DO BLOCO A - Os banheiros do Bloco A estão aparecendo com fezes 65 

espalhadas pelo chão, no cesto de lixo e em cima do vaso sanitário. 2.11 66 

APARELHOS DE AR-CONDICIONADO – Mau uso dos aparelhos de ar-67 

condicionado do Bloco B que estão ficando ligados para que refresque os 68 

corredores. 2.12 RECEBIMENTO DE CORRESPONDÊNCIA DE PÓS-DOCs - 69 

Recebimento de correspondências por pós-doutorandos do IME. 2.13 70 

JANELAS DOS CORREDORES DO BLOCO A - As janelas dos corredores do 71 

Bloco A estão trancadas para garantir a segurança da comunidade IME. 2.14 72 

ORÇAMENTO 2019 - Alínea específica para reforma e correspondente aporte 73 

de recursos para o orçamento 2019. Deliberação: Todas as inclusões foram 74 

aprovadas por unanimidade. 2 - ORDEM DO DIA – 2.1 CALENDÁRIO DE 75 

REUNIÕES DO CTA PARA 2019: 14.3, 4.4, 2.5, 6.6, 8.8, 12.9, 3.10 e 5.12. 76 

Deliberação: Aprovado por unanimidade. 2.2 PROCESSO SELETIVO/ 77 

DOCENTES TEMPORÁRIOS (PROFESSOR DOUTOR) - 2.2.1 MAE - 78 

solicita 1 cargo/claro temporário, Professor contratado III, em regime de RTP, 79 

por um ano. Aprovado pelo Conselho do Departamento em 20.9.2018. 2.2.2 80 

MAC - solicita a prorrogação de 2 cargos/claros temporários, Professor 81 

contratado III, em regime de RTP, até agosto de 2020. Aprovado pelo Senhor 82 

Chefe do Departamento ad referendum do Conselho, em 24.9.2018. O Prof. 83 

Marcelo Finger explica que os professores foram contratados a partir de 84 

agosto de 2018, é por isso que ele está solicitando a prorrogação para agosto 85 

de 2020, o que configuraria dois anos de trabalho, integralmente. Deliberação 86 

dos itens 2.2.1 e 2.2.2: Aprovados por unanimidade. 2.3 ESTÁGIO DE 87 

EXPERIMENTAÇÃO/INGRESSO NO RDIDP/CERT - Nataliia Goloshchapova 88 

(MAT) – 2º Relatório - Estágio de Experimentação (RDIDP). Aprovado pelo 89 

Conselho do Departamento em 26.9.2018. Deliberação: Aprovado por 90 

unanimidade. 2.4 CAFÉ - (DELIBERAÇÃO DA SESSÃO 267ª DO CTA, 91 

REALIZADA EM 02.6.2011) - Gestão administrativa do café servido pelo 92 

Instituto. Deliberação: Aprovado por unanimidade que se mantenha a 93 

deliberação da Sessão 267ª do CTA, realizada em 02.6.2011, dispensando-se 94 

a necessidade de contagem e reaproveitamento das fichas. A Gráfica 95 

imprimirá os lotes com a quantidade específica para cada 96 
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Setor/Seção/Departamento. 2.5 USAR O LOGO DO IME EM LIVRO A SER 97 

PUBLICADO POR EDITORA DE OUTRA UNIDADE - O Prof. Francisco 98 

César Polcino Milies publicará um livro pela Editora da Livraria do Instituto de 99 

Física e gostaria de incluir na capa o logo do IME, pois há uma razão histórica: 100 

a capa será a mesma de uma coleção que ele criou quando era diretor do 101 

IME. O Prof. Adilson Simonis sugere que este item seja encaminhado para 102 

ciência da Comissão Editorial do IME. Deliberação: Aprovado por 103 

unanimidade. 2.6 UTILIZAÇÃO DE DEPENDÊNCIAS DO IME - 104 

Homologação - IME Jr – solicita autorização para a realização do curso sobre 105 

Machine Learning com parceria com o CursoR, no IME, em uma sala do CEC, 106 

a ser realizado nos dias 22, 24, 29 e 31 de outubro e 5, 7 e 8 de novembro, 107 

das 19h às 22h. Solicita também datashow e microfone. Aprovado pelo Senhor 108 

diretor ad referendum do CTA, em 25.9.2018. 2.6.2 Homologação - Comissão 109 

Organizadora da Semana de Licenciatura (CO-Selic) - 2018 – solicita 110 

autorização para um espaço (duas mesas de exposição) no Hall do Bloco B na 111 

duração da Semana da Licenciatura de 15 a 19 de outubro, das 8h às 23h. 112 

Aprovado pelo Senhor diretor ad referendum do CTA, em 28.9.2018. 113 

Deliberação dos itens 2.6.1 e 2.6.2: Homologados por unanimidade. 2.7 114 

DOAÇÃO PARA EVENTO - O ex-aluno do IME, Sérgio Augusto Malacrida 115 

Junior, tem interesse em doar R$ 9.000,00 (nove mil reais) para serem 116 

utilizados integralmente no custeio do 2º Simpósio da Formação do Professor 117 

de Matemática da região Sudeste patrocinado pela Sociedade Brasileira de 118 

Matemática – SBM. Deliberação: Aprovado por unanimidade. 2.8 DOAÇÃO 119 

DE BENS - 2.8.1 Processo 2014.1.1303.45.2 – bens adquiridos com recursos 120 

do Processo FAPESP nº 2013/07699-0. Doador: Prof. Jefferson Antonio 121 

Galves. 2.8.2 Processo 2017.1.552.45.1 – bens adquiridos com recursos do 122 

Processo FAPESP nº 2015/21880-4. Doador: Prof. Marcelo Finger. 2.8.3 123 

Processo 2017.1.923.45.0 – bens adquiridos com recursos do Processo 124 

FAPESP nº 2017/01630-6. Doador: Prof. Cristián Andrés Ortiz González. 2.8.4 125 

Processo 2017.1.928.45.1 – bens adquiridos com recursos do Processo 126 

FAPESP nº 2016/24707-4. Doador: Prof. Daciberg Lima Gonçalves. 2.8.5 127 

Processo 2018.1.323.45.3 – bens adquiridos com recursos do Processo 128 



 5

FAPESP nº 2016/26216-8. Doador: Prof. Artur Hideyuki Tomita. 2.8.6 129 

Processo 2018.1.1056.45.9 – bens adquiridos com recursos do Processo 130 

FAPESP nº 2016/25574-8. Doador: Profª Christina Brech. Deliberação dos 131 

itens 2.8.1 a 2.8.6: Aprovados por unanimidade. 2.9 AFASTAMENTOS DE 132 

DOCENTES/RELATÓRIOS - Iryna Kashuba - (MAT) - Solicitação de 133 

afastamento, sem prejuízo dos vencimentos e das demais vantagens, de 1º.2 134 

a 31.7.2019 (181 dias), para visitar a Universidade da California e realizar 135 

projeto de pesquisa com a Profa. Vera Serganova. Aprovado pelo Conselho do 136 

Departamento em 26.9.2018. Deliberação: Aprovado por unanimidade. 2.10 137 

BANHEIROS DO BLOCO A - Os banheiros do Bloco A estão aparecendo com 138 

fezes espalhadas pelo chão, no cesto de lixo e em cima do vaso sanitário. 139 

Deliberação: Aprovado por unanimidade que os banheiros do Bloco A sejam 140 

fechados no período da noite e aos finais de semana (horário a definir para 141 

ambos), para utilizá-los, o usuário deverá retirar as chaves com o Porteiro e 142 

informar seu nome que será registrado com o horário da retirada e devolução 143 

das mesmas. Essa medida será tomada por 30 dias para verificação se haverá 144 

mudança. Enviar um e-mail à comunidade explicando o que está ocorrendo. 145 

2.11 APARELHOS DE AR-CONDICIONADO – Mau uso dos aparelhos de ar-146 

condicionado do Bloco B que estão ficando ligados para que refresque os 147 

corredores. Deliberação: Aprovado por unanimidade que seja feita uma 148 

campanha de conscientização, por meio de cartazes, e-mails e avisos dos 149 

professores nas salas de aula, para que os aparelhos de ar-condicionado 150 

sejam utilizados somente internamente, não deixando as janelas e portas das 151 

salas abertas, sendo assim, quando não houver aulas os mesmos deverão 152 

permanecer desligados. 2.12 RECEBIMENTO DE CORRESPONDÊNCIA DE 153 

PÓS-DOCs - Recebimento de correspondências por pós doutorandos do IME. 154 

Deliberação: Aprovado por unanimidade que o Serviço de Expediente 155 

receberá correspondências de pós doutorandos do Instituto, encaminhando-as 156 

aos respectivos Departamentos. 2.13 JANELAS DOS CORREDORES DO 157 

BLOCO A - As janelas dos corredores do Bloco A estão trancadas para 158 

garantir a segurança da comunidade IME. Deliberação: Aprovado por 159 

unanimidade que as janelas dos corredores do Bloco A sejam reabertas 160 
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mediante instalação de corrente de segurança para que haja ventilação no 161 

ambiente. 2.14 ORÇAMENTO 2019 – Alínea específica para reforma e 162 

correspondente aporte de recursos para o orçamento 2019. O diretor 163 

menciona que se o Instituto economizar 500.000,00 (quinhentos mil reais) 164 

(segurança extra (200.000,00); manutenção Predial (130.000,00); estágios e 165 

monitorias (150.000,00), Informática (20.000,00)) para 2019 e a Reitoria repor 166 

200.000,00 (duzentos mil reais) de segurança extra de 2018. Poderemos 167 

solicitar ainda, que a Reitoria disponibilize 300.000,00 (trezentos mil reais) em 168 

2019 para reforma, e neste sentido, o IME teria 1.000.000,00 (um milhão de 169 

reais) de reais para reforma dos Blocos A e B. O diretor explica que há uma 170 

verba de duzentos mil reais para limpeza, vigilância e segurança, além da 171 

verba fornecida para estes serviços pela Reitoria, que poderemos diminuir os 172 

gastos com a manutenção predial em cento e trinta mil reais. Relata ainda que 173 

já estamos reduzindo os gastos com os monitores, a partir deste 2º 174 

semestre/2018, após conversa com a Profa. Zara Issa Abud, Coordenadora da 175 

Comissão de Monitoria, solicitando a diminuição do número de monitores, 176 

porém não deixasse nenhuma disciplina descoberta. Neste sentido, o número 177 

de monitores que em média era de 110 reduziu para 65 monitores, gerando 178 

economia. Com isso na alínea Estágios e Monitorias, estamos economizando 179 

a média de cento e cinquenta mil reais, além de diminuir em 20.000,00 (vinte 180 

mil reais) os gastos com informática, pois vamos tentar utilizar a verba da 181 

FAPESP para alguns itens deste gênero. Solicitará ainda que a Reitoria 182 

devolva os duzentos mil reais que despendemos e nos disponibilize trezentos 183 

mil reais para a reforma do prédio. Perfazendo um total de um milhão de reais. 184 

O Prof. André Salles e o Prof. Adilson Simonis não concordam em diminuirmos 185 

o número de monitores para fazer reforma. Afirmando que retirar dinheiro de 186 

academia para reforma não é correto. O diretor responde que já foi feita a 187 

economia e nenhuma disciplina foi prejudicada. O Prof. André Salles pergunta 188 

o que o Instituto fará com um milhão de reais. O diretor responde que está 189 

conversando com o Sr. Roberto da Seção de Serviços Gerais para verificar as 190 

necessidades do IME, disse também que o gasto será muito bem planejado, 191 

além de consultar a comunidade IME sobre o que deve ser feito para a 192 
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melhoria do Instituto. O Prof. Adilson Simonis sugere que primeiramente o 193 

diretor consiga a verba da Reitoria e depois voltar a discussão no CTA para 194 

que seja deliberado o gasto da verba e diminuição dos gastos da forma 195 

sugerida pelo diretor. Deliberação: Matéria retirada de Pauta até que se tenha 196 

resposta da Reitoria à solicitação de auxílio financeiro que será feita pelo 197 

diretor, retornando após ao CTA para deliberação. Nada mais havendo a 198 

tratar, o Senhor Presidente declara encerrada a sessão, às dezesseis horas e 199 

onze minutos. Eu, Daniela Santana Carvalho, ____________________, 200 

Assistente Técnica Acadêmica do Instituto de Matemática e Estatística da 201 

Universidade de São Paulo, lavrei a presente Ata que será assinada por mim e 202 

pelos membros presentes a reunião em que ela for discutida e aprovada. São 203 

Paulo, 04 de outubro de 2018.  204 


