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ATA DA 332ª SESSÃO (ORDINÁRIA) DO CTA – Aos doze dias do mês de 1 
dezembro de dois mil e dezoito, às quatorze horas e sete 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 Cândido 4 
Lima da Silva Dias, Cidade Universitária "Armando de Salles Oliveira". O senhor 5 
presidente, Professor Doutor Junior Barrera, diretor, declarou abertos os trabalhos 6 
com a presença dos seguintes membros: Artur Hideyuki Tomita (chefe do MAT), 7 
Fábio Armando Tal (chefe do MAP), Adilson Simonis (vice-chefe do MAE), Marcelo 8 
Gomes de Queiroz (vice-chefe do MAC), Jefferson Rigoto Melo (representante dos 9 
Servidores Técnicos e Administrativos) e Aurea Maria Emiko Hariki (representante 10 
dos Discentes). Presentes também: Paixão de Mattos Padrão Saldanha (assistente 11 
técnica administrativa) e Daniela Santana Carvalho (assistente técnica acadêmica), 12 
perfazendo 7 comparecimentos sobre um total de 8 membros. 1. EXPEDIENTE: 1.1 13 
ATA - Discussão da Ata da sessão 331ª (ordinária), realizada em 4.10.2018. 14 
Deliberação: Aprovada por unanimidade. 1.2 COMUNICAÇÕES DO PRESIDENTE: 15 
O diretor comunica que o recurso contra a implementação do gmail não será tratado 16 
nesta Pauta, pois foi encaminhado à Procuradoria Geral para análise e ainda não 17 
retornou. Contudo informa que assim que o mesmo retornar, será inserido em Pauta. 18 
O diretor expõe as seguintes questões referente à controle de acesso a serviços no 19 
IME: “1) Uso dos computadores - alunos alugam senha de computador para jogos. 20 
Controlar acesso nas salas públicas de computadores; 2) Fichas de café - alunos 21 
vendem fichas de café. Continuam limitadas pelos números que definimos. Infla o 22 
número de pessoas que circulam no IME; 3) Uso da copa - muitas pessoas externas 23 
ao IME.”. E sugere como solução falar com a comunidade. 1.3 MANIFESTAÇÃO 24 
DOS MEMBROS: não houve. 1.4 DISCUSSÃO DA PAUTA: Inclusão dos itens: 2.4.4 25 
b) complementação da solicitação da CPG com o acréscimo de mais 5 salas para a 26 
mesma data, das 16h às 18h30, para o mesmo evento.  2.8 b) Regras de limpeza; 27 
2.14 Estagiário SI/Laboratório da Graduação e Pós-Graduação da Estatística, por 30 28 
horas. 2 - ORDEM DO DIA – 2.1 TRANSFERÊNCIA/ALTERAÇÃO DE 29 
FUNÇÃO/ALTERAÇÃO DE JORNADA DE FUNCIONÁRIOS/SOLICITAÇÃO DE 30 
SERVIDOR - 2.1.1 Homologação – Transferência da funcionária Cláudia Cristina 31 
Marcelino (secretária) para o IME, com permuta para a EP do funcionário Wagner 32 
Roberto Freitas Rocha (analista para assuntos administrativos). Aprovada pelo 33 
senhor diretor, Prof. Dr. Junior Barrera, ad referendum do CTA, em 24.10.2018. 2.1.2 34 
Homologação – Transferência do funcionário Irineu Ruel de Oliveira (técnico para 35 
assuntos administrativos) para o IME, por meio de permuta com vaga para a FCF. 36 
Aprovada pelo senhor diretor, Prof. Dr. Junior Barrera, ad referendum do CTA, em 37 
30.10.2018. Deliberação dos itens 2.1.1 e 2.1.2: Homologados por unanimidade. 2.2 38 
PROCESSO SELETIVO/ DOCENTES TEMPORÁRIOS (PROFESSOR DOUTOR) - 39 
2.2.1 Homologação - solicitação da prorrogação por mais 1(um) ano do contrato do 40 
Professor Genaro Pablo Zamudio Chauca, contratado do MAT em regime temporário 41 
(RTP), pelo prazo de 12 (doze) meses, com vigência até 31.12.2018. Aprovado pelo 42 
Conselho do Departamento em 24.10.2018. Aprovada pelo senhor diretor, ad 43 
referendum do CTA em 31.10.2018. 2.2.2 Homologação - solicitação da prorrogação 44 
por mais 1(um) ano do contrato do Professor Vinícius Morelli Côrtes, contratado do 45 
MAT em regime temporário (RTP), pelo prazo de 12 (doze) meses, com vigência até 46 
31.12.2018. Aprovado pelo Conselho do Departamento em 24.10.2018. Aprovada 47 
pelo senhor diretor, ad referendum do CTA em 31.10.2018. Deliberação dos itens 48 
2.2.1 e 2.2.2: Homologados por unanimidade. 2.2.3 Edital de abertura de inscrições 49 
(MAT) para a contratação de um docente, por prazo determinado, na categoria de 50 
professor contratado III (Doutor) em jornada de 12 horas semanais. Aprovado pelo 51 
Conselho do Departamento em 28.11.2018. 2.2.4 Edital de abertura de inscrições 52 
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(MAE) para a contratação de um docente, por prazo determinado, na categoria de 53 
professor contratado III (Doutor) em jornada de 12 horas semanais. Aprovado pelo 54 
Conselho do Departamento em 22.11.2018. Deliberação dos itens 2.2.3 e 2.2.4: 55 
Aprovados por unanimidade. 2.3 ESTÁGIO DE EXPERIMENTAÇÃO/INGRESSO 56 
NO RDIDP - 2.3.1 Alexandre Lymberopoulos (MAT) – 4º relatório. Aprovado pelo 57 
Conselho do Departamento em 24.10.2018. 2.3.2 David Pires Dias (MAT) – 4º 58 
relatório. Aprovado pelo Conselho do Departamento em 24.10.2018. 2.3.3 Victor 59 
Fossaluza (MAE) – 3º relatório. Aprovado pelo Conselho do Departamento em 60 
22.11.2018. 2.3.4 Ligia Carla Pinto Henriques Jorge Rodrigues (MAE) – 2º 61 
relatório. Aprovado pelo Conselho do Departamento em 22.11.2018. Deliberação dos 62 
itens 2.3.1 e 2.3.4: Aprovados por unanimidade. 2.4 UTILIZAÇÃO DE 63 
DEPENDÊNCIAS DO IME - 2.4.1 Homologação - IME Jr – solicita autorização para 64 
a realização do curso sobre LibreOffice, no IME, a ser realizado nos dias 6 e 8 de 65 
novembro de 2018, das 15h às 18h. Aprovado pelo senhor diretor ad referendum do 66 
CTA, em 26.10.2018. 2.4.2 Homologação - CCSL – solicita autorização para a 67 
realização do evento USP GPU Workshop em conjunto com o IAG e o IF, a ser 68 
realizado no IME, na sala 6 do CEC, nos dias 30 e 31 de outubro de 2018, no período 69 
da manhã. Aprovado pelo senhor diretor ad referendum do CTA, em 26.10.2018. 70 
2.4.3 Homologação – Associação Atlética Acadêmica da Matemática – solicita 71 
autorização para a realização de reuniões conjuntas com outras atléticas para discutir 72 
os assuntos relacionados ao BIFE, no auditório Jacy Monteiro, em 1º de novembro de 73 
2018, das 18h às 23h. Aprovado pelo senhor diretor ad referendum do CTA, em 74 
1º.11.2018. Deliberação dos itens 2.4.1 a 2.4.3: Homologados por unanimidade. 2.4.4 75 
Homologação - CPG – solicita autorização para a realização da Recepção de 76 
Calouros dos alunos de Pós-Graduação, a ser realizado no IME, na sala B05, no dia 77 
26 de fevereiro de 2019, das 13h30 às 18h30. Aprovado pelo senhor diretor ad 78 
referendum do CTA, em 22.11.2018. Deliberação: Homologada por unanimidade. 79 
2.4.4 b) complementação da solicitação da CPG com o acréscimo de mais 5 salas 80 
para a mesma data, das 16h às 18h30, para o mesmo evento. Deliberação: Aprovada 81 
por unanimidade a complementação da solicitação com mais 5 salas para o mesmo 82 
dia, das 16h às 18h30, para o mesmo evento. Foi aprovado ainda que, caso não haja 83 
salas disponíveis serão disponibilizados os auditórios e a sala da Congregação para 84 
que não sejam prejudicadas as aulas de graduação, e também poderão ser utilizadas 85 
as salas reservadas para as aulas de pós-graduação. 2.4.5 Homologação - 86 
GRECIME – solicita autorização para realização do café da manhã de 87 
confraternização dos servidores associados do GRECIME, a ser realizado no IME, no 88 
dia 14 de dezembro de 2018, das 9h às 11h. Aprovado pelo senhor diretor ad 89 
referendum do CTA, em 4.12.2018. Deliberação: Homologado por unanimidade. 2.4.6 90 
Sam´s Club – solicita autorização para divulgação do conceito Sam´s Club nas 91 
dependências do IME. Deliberação: Matéria retirada de Pauta para que seja solicitado 92 
ao Sam´s Club que explique o que ele tem a ver academicamente com o IME, o que 93 
propõe ao Instituto. 2.5 DOAÇÃO DE BENS - 2.5.1 Processo 2012.1.2165.45.0 – 94 
incorporação de bens, por avaliação, a serem incorporados com origem conhecida. 95 
Deliberação: Matéria retirada de Pauta para esclarecimentos quanto aos bens 96 
incorporados. 2.5.2 Processo 2014.1.1303.45.2 – bens adquiridos com recursos do 97 
Processo FAPESP nº 2013/07699-0. Doador: Prof. Jefferson Antonio Galves. 2.5.3 98 
Processo 2016.1.978.45.8 – bens adquiridos com recursos do Processo FAPESP nº 99 
2016/01055-1. Doador: Prof. Denis Deratani Mauá. 2.5.4 Processo 2017.1.552.45.1 – 100 
bens adquiridos com recursos do Processo FAPESP nº 2015/21880-4. Doador: Prof. 101 
Marcelo Finger. 2.5.5 Processo 2017.1.928.45.1 – bens adquiridos com recursos do 102 
Processo FAPESP nº 2016/24707-4. Doador: Prof. Daciberg Lima Gonçalves. 2.5.6 103 
Processo 2017.1.1107.45.1 – bens adquiridos com recursos do Processo FAPESP nº 104 
2017/02630-2. Doador: Prof. Marcone Corrêa Pereira. 2.5.7 Processo 105 
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2018.1.666.45.8 – bens adquiridos com recursos do Processo FAPESP nº 106 
2014/50937-1. Doador: Prof. Alfredo Goldman vel Lejbman. 2.5.8 Processo 107 
2018.1.720.45.2 – bens adquiridos com recursos do Processo FAPESP nº 108 
2017/10555-0. Doador: Prof. Fábio Prates Machado. 2.5.9 Processo 109 
2018.1.1362.45.2 – bens adquiridos com recursos do Processo FAPESP nº 110 
2017/06933-0. Doador: Prof. Carlos Hitoshi Morimoto. 2.5.10 Processo 111 
2018.1.1372.45.8 – bens adquiridos com recursos do Processo FAPESP nº 112 
2016/24776-6. Doador: Prof. Antoine Laurain. 2.5.11 Processo 2018.1.1373.45.4 – 113 
bens adquiridos com recursos do Processo FAPESP nº 2016/23746-6. Doador: Prof. 114 
Paolo Piccione. 2.5.12 Processo 2018.1.1415.45.9 – bens adquiridos do 115 
IMECC/UNICAMP. Doador: Prof. Junior Barrera. 2.5.13 Processo 2018.1.1437.45.2 – 116 
bens adquiridos com recursos do Processo FAPESP nº 2016/13422-9. Doador: Prof. 117 
André Fujita. 2.5.14 Processo 2014.1.2396.45.4 – bens adquiridos com recursos do 118 
Processo FAPESP nº 2013/07375-0. Doador: Prof. Ernesto Julian Goldberg Birgin. 119 
Deliberação dos itens 2.5.2 a 2.5.14: Aprovados por unanimidade. 2.6 ATIVIDADES 120 
DE ASSESSORIA E/OU CONSULTORIA - 2.6.1 Recredenciamento – Profª Viviana 121 
Giampaoli (MAE). Aprovado pelo Conselho do Departamento em 18.10.2018. 2.6.2 122 
Recredenciamento - Prof. Julio Michael Stern (MAP). Aprovado pelo Conselho do 123 
Departamento em 28.11.2018. 2.6.3 Recredenciamento - Prof. Alfredo Goldman vel 124 
Lejbman (MAC). Aprovado pelo Conselho do Departamento em 29.11.2018. 2.6.4 125 
Assessoria – Profª Renata Wassermann (MAC) - solicita autorização para o exercício 126 
de atividade simultânea durante os meses de novembro e dezembro de 2018. Sua 127 
atividade consistirá em gravar sete aulas, disponibilizar exercícios e avaliações para a 128 
disciplina de Inteligência Artificial solicitado pela UNIVESP (Universidade Virtual do 129 
estado de São Paulo). O contrato prevê seis horas semanais. Aprovado pelo 130 
Conselho do Departamento em 18.10.2018. 2.6.5 Assessoria - Prof. Walter 131 
Mascarenhas (MAC) - solicita autorização para auxiliar a empresa Opus Software a 132 
desenvolver um modelo de risco de crédito para uma instituição financeira. Sua 133 
participação no projeto será como consultor, por quatro horas semanais de janeiro a 134 
dezembro de 2019. Aprovado pelo Conselho do Departamento em 29.11.2018. 135 
Deliberação dos itens 2.6.1 a 2.6.5: Aprovados por unanimidade. 2.7 136 
CONTESTAÇÃO SOBRE A INSTALAÇÃO DE CORRENTES NAS JANELAS DOS 137 
CORREDORES DO BLOCO A - O MAT menciona que a corrente colocada na janela 138 
do corredor do 1º andar (MAT) está impossibilitando a circulação de ar na copa 139 
instalada naquele corredor. Solicita que a corrente da janela seja retirada. 140 
Deliberação ocorrida na 331ª Sessão do CTA, realizada em 4.10.2018. Deliberação: 141 
Aprovada por unanimidade que seja retirada as correntes da janela da copa do MAT. 142 
2.8 RECLAMAÇÃO SOBRE O FECHAMENTO DOS BANHEIROS NO PERÍODO 143 
NOTURNO E NOS FINAIS DE SEMANA - Reanálise sobre o fechamento dos 144 
banheiros do bloco A no período da noite e aos finais de semana. Conforme decisão 145 
da 331ª Sessão do CTA, realizada em 4.10.2018, a medida deverá ser realizada por 146 
30 dias para verificação se houve mudança. O diretor lê um conjunto de regras de 147 
limpeza que será proposto por ele (anexo 1). Menciona ainda que esta política para 148 
os banheiros tem a ver com o recurso feito pelo Departamento de Matemática 149 
Aplicada para que abra o banheiro de deficiente e um banheiro masculino e um 150 
banheiro feminino, por andar, no bloco A. O diretor comenta que a diluição dos 151 
produtos utilizados pelo pessoal da limpeza não está ocorrendo de maneira 152 
adequada, que o ideal é que o IME fizesse a diluição e não a empresa terceirizada, 153 
mas que talvez será preciso alterar o contrato. O diretor solicita à assistente 154 
administrativa que verifique se isso é possível junto à Reitoria. Informa ainda que a 155 
limpeza dos locais disponibilizados pelo Instituto para eventos aos finais de semana 156 
será realizada pelos responsáveis ou será descontado o valor do serviço, além 157 
também de não serem autorizados novamente a utilizarem o espaço. A 158 
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responsabilidade de arrumar as salas de aulas também estará a cargo dos 159 
responsáveis pela solicitação. A discente Aurea Hariki menciona que os alunos 160 
costumam utilizar os banheiros próximos à vivência, e o que está ocorrendo é que os 161 
banheiros estão sendo fechados para limpeza no horário do almoço; e que o ideal 162 
seria deixá-los abertos neste período. A discente menciona também que o Rackaton 163 
quando utiliza as dependências do Instituto faz a sua própria limpeza, e por isso não 164 
deve ser descontado. O diretor informa que está negociando com a Prefeitura do 165 
campus para que o bosque da Física abra aos finais de semana para que os atletas 166 
de final de semana possam utilizar aqueles banheiros ao invés de utilizarem os 167 
banheiros do IME. Informa também que ficou faltando na mensagem enviada à 168 
comunidade, que o acesso ao IME nos finais de semana, é restrito e por prazo 169 
determinado e não fechado. O Prof. Fabio Tal propõe que após às 14h sejam limpos 170 
os 4 banheiros do térreo do bloco B e o banheiro do 1º andar do bloco A, sendo um 171 
feminino e um masculino. Deliberação: Aprovado por unanimidade que o Bloco A terá 172 
acesso controlado das 22h às 6h00; e o Bloco B terá o acesso controlado das 23h30 173 
às 6h00. Foram aprovadas por unanimidade também as regras propostas pelo diretor. 174 
Ficará aberto um banheiro masculino e um banheiro feminino e mais o banheiro de 175 
deficiente, por andar, no Bloco A. Os banheiros do 1º andar (um feminino e um 176 
masculino) do Bloco A, próximos a escada e os banheiros do térreo do Bloco B (dois 177 
femininos e dois masculinos) serão limpos/lavados, todos os dias úteis, no período 178 
das 14h às 15h, além da limpeza/lavagem que já ocorre no início da manhã, sem que 179 
os banheiros do térreo do Bloco B sejam fechados ao mesmo tempo. 2.9 HORÁRIO 180 
DE FUNCIONAMENTO DE SEÇÕES E DA BIME NO PERÍODO DE RECESSO 181 
ESCOLAR - Horário de funcionamento das Seções de Artes Gráficas, Produção 182 
Digital, Biblioteca do IME (BIME) e Seção de Alunos de Graduação no período de 183 
recesso escolar. Deliberação: Seção de Produção Digital - Aprovado por unanimidade 184 
o funcionamento no horário das 8h às 18h durante o período de recesso escolar em 185 
2019. Durante a realização do Curso de Verão, havendo demanda, o horário deverá 186 
ser estendido até às 22h. Deliberação: BIME - Aprovado por unanimidade que no 187 
período de recesso escolar de 2019 o horário deverá ser de segunda à sexta-feira, 188 
das 8h às 20h00, com fechamento aos sábados. Deliberação: Seção de Artes 189 
Gráficas - Aprovado por unanimidade o funcionamento no horário das 8h às 18h 190 
durante o período de recesso escolar em 2019. Deliberação: Seção de Alunos de 191 
Graduação - Reprovada por 1 voto favorável, 5 votos contrários e 1 abstenção a 192 
solicitação da Seção de Alunos de Graduação, sendo mantido o funcionamento do 193 
setor até às 20h00 durante o período de recesso escolar em 2019. 2.10 REDUÇÃO 194 
DE POSTO DE TRABALHO DE VIGILÂNCIA - Proposta de retirada do vigia diurno 195 
que cobre os Blocos C, CCSL e NUMEC. Deliberação: Matéria retirada de Pauta para 196 
ser encaminhada ao Conselho do Departamento de Ciência da Computação e 197 
também ao NUMEC, para manifestação e posterior apreciação do próximo CTA. 2.11 198 
PROPOSTA DE INDICAÇÃO DE CATEGORIAS PARA OS RAMAIS DO IME – O 199 
diretor apresenta uma proposta (anexo 2). Deliberação: Aprovada por unanimidade a 200 
proposta do diretor. 2.12 NORMAS PARA ACESSO ÀS DEPENDÊNCIAS DO IME –201 
O diretor sugere que os vigilantes sejam orientados a solicitarem que se retirem dos 202 
prédios as pessoas que não são da comunidade IME. E que os alunos poderão 203 
solicitar autorização ao diretor para permanecerem no prédio no horário noturno e/ou 204 
nos finais de semana e feriados, em casos excepcionais. Deliberação: Aprovada por 205 
unanimidade. 2.13 AFASTAMENTOS DE DOCENTES/RELATÓRIOS - Ana Paula 206 
Jahn - (MAT) – Solicitação de prorrogação de afastamento, sem prejuízo dos 207 
vencimentos e das demais vantagens, de 2.2.2019 a 13.2.2019 (12 dias), para 208 
realização de missão de trabalho no âmbito do Projeto Pli-CAPES do qual é 209 
coordenadora, na Universidade de Coimbra, Portugal. Aprovado pelo Conselho do 210 
Departamento em 28.11.2018. Deliberação: Aprovado por unanimidade. 2.14 211 
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ESTAGIÁRIO SI/ESTATÍSTICA – Solicitação de estagiário, pelo MAE, por 30 horas. 212 
O estagiário que ficava no Departamento de Estatística passará a ser de 213 
responsabilidade da SI para cuidar dos Laboratórios da Graduação e Pós-Graduação 214 
da Estatística e de outros assuntos que surgirem na SI. Deliberação: Aprovado por 215 
unanimidade a solicitação, bem como a mudança de responsabilidade do referido 216 
estagiário para a SI, a partir de janeiro de 2019. Nada mais havendo a tratar, o 217 
Senhor Presidente declara encerrada a sessão, às dezessete horas e cinquenta e 218 
sete minutos. Eu, Daniela Santana Carvalho, ____________________, assistente 219 
técnica acadêmica do Instituto de Matemática e Estatística da Universidade de São 220 
Paulo, lavrei a presente Ata que será assinada por mim e pelos membros presentes a 221 
reunião em que ela for discutida e aprovada. São Paulo, 12 de dezembro de 2018.  222 


