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ATA DA 347ª SESSÃO (ORDINÁRIA) DO CTA – Aos sete dias do mês de maio 1 
de dois mil e vinte, às quinze horas e sete minutos, reuniu-se, através de 2 
videoconferência, o Conselho Técnico Administrativo do Instituto de Matemática e 3 
Estatística da Universidade de São Paulo, Edifício Professor Cândido Lima da 4 
Silva Dias, Cidade Universitária "Armando de Salles Oliveira". O senhor 5 
presidente, professor doutor Luiz Renato Gonçalves Fontes, vice-diretor da 6 
unidade, declarou abertos os trabalhos com a presença dos membros: Lucia 7 
Renato Junqueira (chefe do MAT), Fábio Armando Tal (chefe do MAP), Denise 8 
Aparecida Botter (chefe do MAE), Marcelo Gomes de Queiroz (vice-chefe do 9 
MAC), Sergio Ricardo Milaré (representante dos servidores técnicos e 10 
administrativos) e Ivan Kuvasney Lima (representante discente), perfazendo 7 11 
comparecimentos de um total de 8 membros. Demais presentes: Daniela Santana 12 
Carvalho (assistente técnica acadêmica), Flavio Teixeira da Silva (assistente 13 
técnico financeiro) e Gislaine Olivi Lima (assistente técnica administrativa), que 14 
secretariou a reunião. 1 - EXPEDIENTE:  1.1 - ATA - Discussão da Ata da sessão 15 
346ª (ordinária) realizada em 5.3.2020. Deliberação: Ata da Sessão 346 aprovada 16 
por 6 (seis) votos e 1 (uma) abstenção. 1.2 - COMUNICAÇÕES DO 17 
PRESIDENTE – O Sr. Vice-Diretor abre a reunião e informa que a sessão do CTA 18 
será gravada, para fins de Ata e validação das presenças. Em seguida passa a 19 
palavra ao Sr. Flavio, que apresenta os relatórios financeiros e esclarece os 20 
questionamentos apresentados pelos membros do colegiado. 1.3 - 21 
MANIFESTAÇÃO DOS MEMBROS – O Prof. Marcelo sugere que a votação dos 22 
itens de pauta seja feita através do chat da videoconferência. 1.4 - DISCUSSÃO 23 
DA PAUTA – Inclusão dos itens: 2.1.3 – Prorrogação de afastamento, por mais 1 24 
ano, a partir de 1.8.2020, solicitada pelo Prof. Dr. Christian Dieter Jäkel (MAP), 25 
com prejuízo dos vencimentos e demais vantagens, por interesse particular. 26 
Aprovado pelo Conselho do Departamento em 6.5.2020. 2.2.3 – 2º Relatório de 27 
Experimentação (CERT) – Prof. Dr. Renato Vicente (MAP). Aprovado pelo 28 
Conselho do Departamento em 6.5.2020. Deliberação: Inclusões aprovadas por 29 
unanimidade de 7 (sete) votos. 2 - ORDEM DO DIA: 2.1 - AFASTAMENTOS DE 30 
DOCENTES/RELATÓRIOS -  2.1.1 – Homologação - Mikhailo Dokuchaev - (MAT) 31 
- Relatório de afastamento, de 2.1.2020 a 14.2.2020, para realizar atividades de 32 
pesquisa no Vietnam Institute of Advanced Study in Mathematics. Aprovado pelo 33 
Conselho do Departamento em 23.3.2020. Aprovado Ad Referendum do CTA pelo 34 
Sr. Diretor, Prof. Dr. Junior Barrera, em 26.3.2020. 2.1.2 - Homologação - 35 
Marcone Corrêa Pereira - (MAP) - Relatório de afastamento, de 1.9.2019 a 36 
29.2.2020, para estágio de pesquisa na Pontificia Universidad Catolica de Chile, 37 
Chile. Aprovado pelo Conselho do Departamento em 25.3.2020. Aprovado Ad 38 
Referendum do CTA pelo Sr. Diretor, Prof. Dr. Junior Barrera, em 6.4.2020. 39 
Deliberação dos itens 2.1.1. e 2.1.2: Homologados por unanimidade de 7 (sete) 40 
votos. 2.1.3 – Christian Dieter Jäkel - (MAP) – Solicita prorrogação de 41 
afastamento, por mais 1 ano, a partir de 1.8.2020, com prejuízo dos vencimentos 42 
e demais vantagens, por interesse particular. Aprovado pelo Conselho do 43 
Departamento em 6.5.2020. Deliberação: Aprovado por unanimidade de 7 (sete) 44 
votos.  2.2 -  ESTÁGIO DE EXPERIMENTAÇÃO/INGRESSO NO RDIDP - 2.2.1 -45 
Homologação - Cristian Andres Ortiz Gonzalvez - (MAT) - 3º relatório. Aprovado 46 
pelo Conselho do Departamento em 23.3.2020. Aprovado Ad Referendum do CTA 47 
pelo Sr. Diretor, Prof. Dr. Junior Barrera, em 26.3.2020. Deliberação: Homologado 48 
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por unanimidade de 7 (sete) votos. 2.2.2 - Kostiantyn Iusenko - (MAT) - 3º 49 
relatório. Aprovado pelo Conselho do Departamento em 15.4.2020. Deliberação: 50 
Aprovado por unanimidade de 7 (sete) votos. 2.2.3 – Renato Vicente - (MAP) - 2º 51 
relatório. Aprovado pelo Conselho do Departamento em 6.5.2020. Deliberação: 52 
Aprovado por unanimidade de 7 (sete) votos. 2.3 - ESTÁGIO/MONITORIA - SI - 53 
Solicita recursos financeiros para renovação de contratação do estagiário Rogério 54 
Yukio Muraki para o período de 12 (doze) meses, com jornada de 20 (vinte) horas 55 
semanais. Valor: R$ 11.357,88 - Verba: Monitores/Estagiários. Deliberação: 56 
Aprovado por unanimidade de 7 (sete) votos. 2.4 – EVENTOS - 2.4.1 -  Carlos 57 
Eduardo Ferreira (MAC) - Solicita apoio financeiro para a organização do evento 58 
"XI Latin and American Graphs and Optimization Symposium, LAGOS 2021", que 59 
será realizado em São Paulo de 17 a 21.5.2021. O evento comemorará o 60 
aniversário da Profa. Dra. Yoshiko Wakabayashi, uma das mais importantes 61 
pesquisadoras na área de Teoria da Computação do país. Valor R$ 4.000,00 62 
(quatro mil reais). Verba: Eventos. O Prof. Luiz Renato passa a palavra ao Sr. 63 
Flavio, que diz que o momento não é adequado para aprovar a utilização de 64 
recurso financeiro para o financiamento de eventos que irão acontecer em 2021, 65 
pelo fato de ainda não termos uma definição sobre os recursos orçamentários do 66 
próximo ano. Diz que seria mais cauteloso evitar aprovações antecipadas no 67 
momento. O Prof. Marcelo pergunta se existe alguma norma ou regulamento que 68 
defina o prazo mínimo para a solicitação antecipada de financiamento de evento. 69 
O Sr. Flavio responde que a recomendação é que a solicitação seja feita dentro 70 
do período orçamentário, em funçao da indefinição da situação orçamentária em 71 
2021. O Prof. Fabio pergunta se isso significa que não podemos reservar o 72 
dinheiro do orçamento de 2020 para o ano que vem. O Sr Flavio responde que 73 
sim, que seria essa a ideia. O Prof. Marcelo diz que não é tão simples, pois 74 
existem eventos que acontecem em janeiro, por exemplo, e que precisam ser 75 
analisados e organizados com antecedência. Diz que entende que este evento 76 
está com uma antecipação maior que a de costume, mas acha que deveria ser 77 
dada uma resposta mais embasada ao Prof Carlinhos. O Sr. Flavio informa que 78 
em outubro de 2020 já teremos a definição orçamentária de 2021, mas diz que, 79 
apesar disso, entende que se os eventos de 2021 forem aprovados agora seria o 80 
mesmo que permitir que os eventos aconteçam, mesmo sem sabermos a situação 81 
que teremos no futuro. A Profa. Lucia questiona se essa avaliação valeria para os 82 
outros eventos, itens 2.4.2 e 2.4.3, com data definida para serem realizados em 83 
outubro. Pergunta se a aprovação está condicionada à possibilidade de realização 84 
do evento. O Prof. Fabio diz que aprovar o financiamento do evento não significa 85 
aprovar que o evento irá acontecer em qualquer condição, sem considerar o que 86 
está acontecendo no momento. Diz que aprovar o financiamento não significa 87 
liberar a realização do evento. Sugere que sejam aprovados os eventos 2.4.2 e 88 
2.4.3, previstos para 2020, com a condição de que os eventos sejam realizados 89 
se existirem condições favoráveis para isso. Sugere retirar o item 2.4.1 de pauta, 90 
por não termos nenhuma perspectiva de como será o orçamento da USP em 91 
2021. Sugere conversar com o Prof. Carlinhos, explicar a situação e propõe que 92 
ele reapresente o assunto mais próximo ao final do ano de 2020, por volta de 93 
outubro, quando poderemos ter uma definição melhor da situação. O Prof. Luiz 94 
Renato pergunta se existe documento que apresente algum motivo para fazer o 95 
pedido com essa antecedência que o evento está sendo apresentado. O Sr. 96 
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Flavio esclarece que o evento aconteceria em maio de 2020 e em função da 97 
pandemia o evento foi cancelado e postergado para maio de 2021. A Profa. Lucia 98 
sugere que o item poderia ser retirado de pauta e reapresentado em futura 99 
reunião do colegiado. O Prof. Marcelo informa que ainda está em dúvida sobre 100 
retirar o item de pauta, pois existem vários eventos que são organizados com 101 
muita antecedência e que gostaria de poder dar uma resposta mais amparada em 102 
normas do que apenas na reflexão do que está acontecendo. O Prof. Fabio diz 103 
que não acha que seja uma questão jurídica, que precise de embasamento legal 104 
para aprovar ou não o financiamento do evento. O Prof. Marcelo diz que não 105 
precisa ser exatamente uma justificativa com fundamento legal, mas que seja 106 
dada uma justificativa melhor embasada ao Prof. Carlinhos. A Profa. Lucia sugere 107 
adiar para o próximo CTA e conversar com o Prof. Carlinhos. O Prof. Fabio diz 108 
que tem absoluta certeza de que o CTA não irá negar o financiamento de 109 
qualquer evento do IME, mesmo que seja apresentado com 1 ano de 110 
antecedência, mas que nas condições atuais fica muito difícil aprovar um evento 111 
com tanta antecedência e com tanta indefinição sobre o panorama que teremos 112 
em 2021. O Prof. Luiz Renato pergunta se pode acontecer de o evento ser 113 
aprovado em 2020 e em 2021, não havendo liberação do recurso, o 114 
financiamento ser retirado. O Sr. Flavio responde que sim, isso poderia acontecer. 115 
O Prof. Marcelo diz que é favorável a retirar o item da pauta e conversar com o 116 
Prof. Carlinhos, mas diz que não gosta do argumento de não aprovar porque não 117 
sabemos o que vai acontecer no ano que vem. Diz que nunca se soube o que iria 118 
acontecer no ano seguinte. Diz que os argumentos de que não podemos aprovar 119 
porque não sabemos o que vai acontecer não estão lhe convencendo. Diz que 120 
acha que o Prof. Carlinhos irá entender e poderá reapresentar o assunto 121 
futuramente, retornando o pedido no segundo semestre, se for o melhor no 122 
entendimento dele. O Prof. Luiz Renato diz que entende o ponto de vista do Prof. 123 
Marcelo e propõe que sejam definidos critérios mais claros para todos os eventos 124 
futuros. O Prof. Fabio sugere que não sejam definidas regras antes dos 125 
problemas aparecerem e que essas questões podem ser discutidas conversando 126 
com o professor interessado. Diz que se aparecerem outras situações como essa, 127 
daí sim poderiam ser definidas regras. Diz que entende o ponto de vista do Prof. 128 
Marcelo, de que no passado nunca foi preciso nos preocuparmos com isso e 129 
reforça que a situação econômica está muito diferente de outros anos, com uma 130 
queda na arrecadação em torno de 30-40% e que não temos nenhuma ideia de 131 
como vai ser o orçamento do ano que vem. O Prof. Marcelo diz que está de 132 
acordo sobre só tentar resolver problemas quando estes aparecerem e sugere 133 
que seja registrado em ata a justificativa sobre o motivo de retirar o item da pauta, 134 
que seria a questão orçamentária. O Prof. Fabio diz que basta justificar que foi 135 
retirado de pauta para consulta. A Profa. Lucia acha que o Prof. Carlinhos deve 136 
ser informado e que conste na ata que o item foi retirado de pauta para consultar 137 
o docente. A Profa. Denise diz que o Prof. Carlinhos pode informar que tem um 138 
compromisso que deve ser pago com antecedência e isso justificaria a 139 
antecipação do recurso. O Prof. Luiz Renato propõe que o item 2.4.1 seja retirado 140 
de pauta e coloca em votação. Deliberação: Matéria retirada de pauta, para que o 141 
interessado seja consultado sobre a reapresentação em futura reunião do 142 
colegiado, para nova avaliação. 2.4.2 - David Pires Dias (MAT) / Comissão 143 
Organizadora da Semana da Licenciatura 2020 (CO-Selic) - Solicitam apoio 144 
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financeiro para a organização do evento "8ª edição da Semana da Licenciatura no 145 
Instituto de Matemática e Estatística da Universidade de São Paulo", que será 146 
realizado nas dependências do IME-USP, de 13 a 16.10.2020. O evento é um 147 
importante meio de divulgação de ideias e teorias acerca de comunicação e 148 
ensino de matemática. Valor R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Verba: Eventos. 149 
Deliberação: Aprovado por unanimidade de 7 (sete) votos. 2.4.3 - Carlos Eduardo 150 
Ferreira (MAC) / Comissão Organizadora da XII Semana da Computação - 151 
Solicitam apoio financeiro para a organização do evento "XII Semana da 152 
Computação", que será realizado nas dependências do IME-USP, de 26 a 153 
30.10.2020, das 13h às 19h. Valor R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Verba: Eventos. 154 
Deliberação: Aprovado por unanimidade de 7 (sete) votos. 2.5 - UTILIZAÇÃO DE 155 
DEPENDÊNCIAS DO IME - 2.5.1 -  David Pires Dias (MAT) / Comissão 156 
Organizadora da Semana da Licenciatura 2020 (CO-Selic) - Solicitam, para a 157 
realização do evento "8ª edição da Semana da Licenciatura no Instituto de 158 
Matemática e Estatística da Universidade de São Paulo" (item 2.4.2): a) 159 
autorização de uso de algumas salas do bloco B; b) apoio da equipe do 160 
audiovisual; c) divulgação da programação da SeLic 2020 na página oficial do 161 
IME-USP. 2.5.2 -  Carlos Eduardo Ferreira (MAC) / Comissão Organizadora da XII 162 
Semana da Computação - Solicitam, para a realização do evento "XII Semana da 163 
Computação" (item 2.4.3): a) reserva do Auditório Jacy Monteiro; b) apoio da 164 
equipe do audiovisual; c) equipamentos de audiovisual (microfone, adaptadores, 165 
notebook e ponteira laser). Deliberação dos itens 2.5.1 e 2.5.2: Aprovados por 166 
unanimidade de 7 (sete) votos, sob condição favorável de retorno às atividades e 167 
que seja realizado dentro do exercício orçamentário de 2020. Nada mais havendo 168 
a tratar, o Senhor Presidente declara encerrada a sessão, às quinze horas e 169 
cinquenta e um minutos. Eu, Gislaine Olivi Lima, ____________________, 170 
assistente técnica administrativa do Instituto de Matemática e Estatística da 171 
Universidade de São Paulo lavrei a presente Ata que será assinada por mim e 172 
pelos membros presentes na reunião em que for discutida e aprovada. São Paulo, 173 
07 de maio de 2020.  174 


