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ATA DA 348ª SESSÃO (ORDINÁRIA) DO CTA – Aos quatro  dias do mês de 1 
junho de dois mil e vinte, às quatorze horas e quatro minutos, reuniu-se, através 2 
de videoconferência, o Conselho Técnico Administrativo do Instituto de 3 
Matemática e Estatística da Universidade de São Paulo, Edifício Professor 4 
Cândido Lima da Silva Dias, Cidade Universitária "Armando de Salles Oliveira". O 5 
senhor presidente, professor doutor Junior Barrera, diretor da unidade, declarou 6 
abertos os trabalhos com a presença dos membros: Luiz Renato Gonçalves 7 
Fontes, vice-diretor, Lucia Renato Junqueira (chefe do MAT), Fábio Armando Tal 8 
(chefe do MAP), Denise Aparecida Botter (chefe do MAE), Marcelo Gomes de 9 
Queiroz (vice-chefe do MAC), Sergio Ricardo Milaré (representante dos 10 
servidores técnicos e administrativos) e Ivan Kuvasney Lima (representante 11 
discente), perfazendo 8 comparecimentos de um total de 8 membros. Demais 12 
presentes: Daniela Santana Carvalho (assistente técnica acadêmica), Flavio 13 
Teixeira da Silva (assistente técnico financeiro) e Gislaine Olivi Lima (assistente 14 
técnica administrativa), que secretariou a reunião. 1 - EXPEDIENTE:  1.1 - ATA - 15 
Discussão da Ata da sessão 347ª (ordinária) realizada em 7.5.2020. Deliberação: 16 
Aprovado por unanimidade de 8 (oito) votos a Ata da Sessão 347ª (ordinária) 17 
realizada em 7.5.2020. 1.2 - COMUNICAÇÕES DO PRESIDENTE – O Sr. Diretor 18 
abre a reunião e informa que a sessão do CTA será gravada, para fins de Ata e 19 
validação das presenças. Em seguida passa a palavra ao Sr. Flavio, que 20 
apresenta os relatórios financeiros e esclarece que há uma correção no relatório 21 
apresentado, observando que a última linha refere-se ao Programa USP eficiente 22 
2020 e que o valor correto seria R$ 1.487,807,26. Em seguida, o Sr Diretor passa 23 
a palavra à Assistente Administrativa, Sra Gislaine, para ela apresente as 24 
atividades que permaneceram em execução durante a pandemia e sobre as 25 
alterações nos contratos das empresas terceirizadas. A Sra Gislaine informa 26 
sobre as reduções nos contratos geridos pela Reitoria USP, dentro do permitido 27 
pela Legislação, sendo cinco funcionários da limpeza e um funcionário da portaria 28 
do Bloco A. Os contratos locais, da lanchonete e copa, que são geridos pelo IME, 29 
também tiveram alterações, sendo que o contrato da lanchonete foi suspenso, até 30 
que as atividades sejam retomadas e o contrato da copa foi mantido, passando a 31 
funcionar apenas com uma das funcionárias. Informa ainda que a USP está 32 
fazendo a compra centralizada de materiais de limpeza e discutindo a aquisição 33 
de outros itens de segurança para o retorno das atividades. O Sr Flavio 34 
complementa que a redução nos contratos foi definida por Portaria da Reitoria. A 35 
Sra Gislaine informa que as atividades relacionadas ao paisagismo foram 36 
mantidas, pois o projeto estava em execução e que a equipe de manutenção do 37 
IME está mantendo o jardim, com regas periódicas, além de estarem atuando na 38 
manutenção predial de rotina, como pintura das faixas de estacionamento, das 39 
áreas delimitadas para portadores de necessidades especiais e das lixeiras, bem 40 
como a lavagem das calçadas e bancos. As Assistências Administrativa e 41 
Financeira mantiveram contato com empresas, buscando efetivar os contratos 42 
dos serviços de manutenção para ar condicionado, jardinagem, elevadores e 43 
outros,  seguindo a programação de retorno às atividades definida pela Reitoria. 44 
O Prof Junior Barrera informa que o IME tem várias manutenções que dependem 45 
da Superintendência do Espaço Físico (SEF) e que algumas ações da SEF estão 46 
paradas, sem previsão de serem executadas no momento. Reforça que estão 47 
sendo priorizadas as compras relacionadas às aulas online, para o segundo 48 
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semestre, como os equipamentos de filmagem, as câmeras webcam, as mesas 49 
digitalizadoras. Informa que estas compras foram baseadas no levantamento feito 50 
pelo Prof Hitoshi, junto aos docentes do Instituto. 1.3 - MANIFESTAÇÃO DOS 51 
MEMBROS – O Prof Fabio informa que a prorrogação do afastamento do Prof 52 
Christian, aprovada anteriomente pelo CTA, a princípio não pôde ser feita, pois o 53 
DRH informou que o afastamento não poderia ser prorrogado, mas que poderia 54 
ser feita a alteração do período do afastamento, através da retificação da data 55 
final, o que na sua opinião é a mesma coisa que acatar o pedido de prorrogação. 56 
Agradece à Sra Gislaine pelo contato e sequência no andamento dessa alteração, 57 
que acabou sendo realizada. O Prof Marcelo fica curioso com essa tecnicidade 58 
por parte do DRH e pergunta se não seria porque o assunto demanda inserir novo 59 
projeto específico, justificando a prorrogação. O Prof Fabio esclarece que o 60 
afastamento não tem projeto associado, pois é de interesse particular e que de 61 
acordo com a Legislação, o Prof Christian poderia ter afastamento por 2 anos, 62 
mas que não tem previsão de prorrogação e sim de retificação da data final do 63 
afastamento, segundo o DRH-USP. 1.4 - DISCUSSÃO DA PAUTA – Não houve 64 
manifestação dos membros. 2 - ORDEM DO DIA: 2.1 - AFASTAMENTOS DE 65 
DOCENTES/RELATÓRIOS - Alexandre Grischkov - (MAT) - Solicita afastamento, 66 
para realizar atividades de pesquisa nas seguintes instituições: Sobolev Instituto 67 
de Matemática (Novosibirsk/Omsk), Rússia, pelo período de 4.7.2020 a 3.10.2020 68 
(92 dias) e pela  Universidade de Emirates Arabes, Al Ain, UEA, pelo período de 69 
10.10.2020 a 31.12.2020 (83 dias). Aprovado por unanimidade de 18 votos no 70 
Conselho do Departamento, realizado em 13.5.2020. O Prof Junior pergunta se 71 
no momento alguém poderia sair do País para ir a outras Universidades. O Prof 72 
Fabio pergunta se os afastamentos não estão suspensos. A Sra Gislaine 73 
esclarece que estão suspensos, mas nada impede que as solicitações sejam 74 
encaminhadas à CERT, mas informa que provavelmente o pedido ficará parado. 75 
A Profa Lucia esclarece que o MAT não obteve retorno do professor, que foi 76 
informado que o pedido provavelmente ficaria parado na CERT, mas que o 77 
professor não se manifestou sobre tirar o assunto da pauta do CTA. Por essa 78 
razão a solicitação foi mantida na pauta. O Prof Junior diz que do ponto de vista 79 
administrativo entende que não é interessante enviar uma solicitação que 80 
sabemos que não está autorizada. O Prof Marcelo entende que pode ser seguro 81 
enviar, pois caso os afastamentos voltem a ser liberados, o pedido estaria 82 
aprovado, mas informa ter uma dúvida, sobre o intervalo de apenas sete dias 83 
entre os afastamentos e pergunta se isso não seria problemático, o professor 84 
voltar ao Brasil e sair novamente. O Prof Fabio se posiciona que tem dúvidas 85 
sobre o CTA aprovar afastamento com essa situação toda de pandemia 86 
acontecendo. O Prof Junior relembra que houve uma outra solicitação de 87 
afastamento do Departamento, mas que foi cancelada. A Profa Lucia expõe que a 88 
solicitação foi a do Prof Gaetano, que era um pedido de um ano de afastamento e 89 
que o próprio docente cancelou a solicitação. Informa ainda que o Prof Alexandre 90 
foi informado sobre as restrições atuais definidas pela Reitoria, mas que o mesmo 91 
manteve a solicitação do afastamento. O Prof Junior diz que em tempos de 92 
pandemia é complicado para o Diretor dar o aval sobre um pedido de afastamento 93 
e, que no caso do Prof Gaetano, teria sido complicado concordar com o 94 
afastamento quando se tem conhecimento que o Departamento ao qual o Prof 95 
Gaetano pertence estava enfrentando dificuldades na distribuição da carga 96 
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didática do semestre. Este seria o mesmo motivo para não concordar com a 97 
aprovação do afastamento do Prof Alexandre. O Prof Luiz pergunta sobre o 98 
posicionamento do Conselho do Departamento. A Profa Lucia informa que o 99 
Conselho aprovou. Diz que entende que são duas coisas separadas, as regras da 100 
Reitoria não foram discutidas no Conselho, mas que o assunto sobre a carga 101 
didática do professor foi discutida e como o professor vem ministrando mais aulas 102 
e cumpriu sua carga, o conselho não teve motivo para recusar o pedido de 103 
afastamento. O Prof Junior reforça que tem a preocupação de aprovar o 104 
afastamento, durante a pandemia, por questões de gestão, pois se o 105 
departamento está com dificuldade em cumprir sua carga didática e a Reitoria 106 
exige o cumprimento da carga didática, como então assinar uma autorização de 107 
afastamento, se o departamento poderá não conseguir cumprir sua distribuição 108 
didática. O Prof Marcelo diz que os assuntos estão se misturando e entende que 109 
se a discussão for apenas a distribuição da carga didática, é um assunto que 110 
compete ao Conselho do MAT, como sempre coube aos departamentos. O CTA 111 
não é a instância adequada para criar um filtro novo e que deveria ser dado o 112 
andamento normal e que a avaliação das regras novas sobre aprovação dos 113 
afastamentos, em função da pandemia, compete à Reitoria. O Prof Luiz pergunta 114 
se a carga do professor do primeiro semestre foi cumprida. O Prof Fabio pergunta 115 
se o professor vai terminar na época normal. A Profa Lucia informa que sim, que 116 
foi confirmado pelo próprio docente que está tudo em ordem com relação à carga 117 
didática e o cronograma da disciplina ministrada por ele. O Prof Fabio concorda 118 
com o Prof Marcelo, no sentido de que se o professor cumpriu a carga e o 119 
departamento aprovou, está tudo certo. Mas entende que, como foi decretado 120 
pela Reitoria que somente os afastamentos em situações excepcionais estariam 121 
autorizados e que não deveriam ser adiados, acha que tem a responsabilidade 122 
pessoal de analisar de acordo com tudo que está acontecendo no País e conclui 123 
que o CTA também deva avaliar desta forma. Relata ainda que os pedidos de 124 
afastamentos são diferentes, que o do Prof Gaetano era de um ano e que o do 125 
Prof Alexandre é de três meses, o que não o enquadraria em uma situação de 126 
inadiável e reforça que as regras da Reitoria deveriam ser seguidas. O Prof Junior 127 
diz que existe também o problema do professor não conseguir voltar e cita o caso 128 
de uma funcionária que ainda não conseguiu voltar dos Estados Unidos e que 129 
está fora a quase 6 meses. O Prof Luiz sugere tirar a matéria de pauta e consultar 130 
a Reitoria. O Prof Junior reforça que não se sente a vontade de autorizar o 131 
afastamento. A Sra Gislaine informa que a consulta já havia sido feita e a CERT 132 
confirmou que o pedido de afastamento com certeza ficaria parado na Reitoria. O 133 
Prof Junior reforça a dificuldade de aprovar um afastamento nesta situação de 134 
pandemia e por essa razão se diz contra a aprovação. O Prof Marcelo pergunta 135 
sobre a carga didática, se o professor antecipou, fez tudo o que era esperado no 136 
primeiro semestre e o departamento abonou alguma carga restante. A Profa Lucia 137 
informa que o departamento tem uma política específica de afastamento, onde o 138 
professor faz um pouco a mais da carga e com isso tem a solicitação autorizada. 139 
Informa que o Conselho aprovou o mérito e não as questões da pandemia. Relata 140 
que, pessoalmente, acha complicado manter o pedido de afastamento e informa 141 
que o professor foi questionado, mas mesmo assim preferiu manter o afastamento 142 
e por essa razão o assunto foi mantido na pauta do CTA. Reforça novamente que 143 
durante o Conselho, as pessoas votaram pensando simplesmente no mérito e no 144 
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planejamento interno que o departamento tem. Não foi avaliado sob a percepção 145 
da pandemia. O Prof Fabio propõe que o CTA aprove o mérito mas negue o 146 
pedido de afastamento, dada as condições no momento e que o assunto poderia 147 
retornar em próxima reunião quando as condições da pandemia estiverem mais 148 
contornadas. O Prof Junior sugere que seja negado o pedido de afastamento e 149 
que o professor reapresente o pedido em outra oportunidade, visto que o 150 
professor tem o mérito acadêmico. O Prof Marcelo pergunta se o professor já tem 151 
a passagem comprada ou maiores informações sobre as condições da viagem. A 152 
Profa Lucia diz que não tem os detalhes. O Prof Junior reforça a proposta de que 153 
o CTA não aprove, neste momento de pandemia, a solicitação de afastamento e 154 
que o professor a reapresente em futuro CTA, para que seja aprovado com mais 155 
tranquilidade. O Prof Junior coloca a proposta em votação. Deliberação: Não 156 
aprovado, por 3 (três) votos contrários, 1 (um) voto favorável e 4 (quatro) 157 
abstenções. 2.2 – EVENTOS - Carlos Eduardo Ferreira (MAC) - Reapresenta a 158 
solicitação de apoio financeiro para a organização do evento "XI Latin and 159 
American Graphs and Optimization Symposium, LAGOS 2021", que será 160 
realizado em São Paulo de 17 a 21.5.2021. O evento comemorará o aniversário 161 
da Profa. Dra. Yoshiko Wakabayashi, uma das mais importantes pesquisadoras 162 
na área de Teoria da Computação do país. Esclarece que a verba será utilizada 163 
na confecção de cartazes, preparação da página, etc, atividades que serão 164 
realizadas em 2020. Informa que a data para envio de artigos para o evento será 165 
em novembro deste ano. Informa que os gastos dos recursos serão executados 166 
em 2020 e não em 2021.Valor R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Verba: Eventos. O 167 
Prof Luiz esclarece que o assunto já havia passado no CTA anterior e que foi 168 
retirado de pauta, para consultar o interessado e ser reapresentado em próxima 169 
reunião do colegiado, para nova avaliação, em função da indefinição orçamentária 170 
para 2021. O Prof Fabio relembra que o problema foi aprovar um evento que seria 171 
realizado em 2021 comprometendo a verba de 2020. O Sr Flavio reforça que esse 172 
foi o intuito do esclarecimento, pois seria complicado autorizar a utilização do 173 
recurso em 2020. Deliberação: Aprovado por unanimidade de 8 (oito) votos. 2.3 -174 
 ADEQUAÇÃO DAS PORTARIAS DOS BLOCOS A E B PARA A 175 
IMPLEMENTAÇÃO DAS POLÍTICAS DE ACESSO QUE SEJAM 176 
NECESSÁRIAS DURANTE A PANDEMIA - O Prof Junior esclarece que o 177 
assunto das catracas já havia sido discutido em  CTA no ano passado e que não 178 
havia sido retirado de pauta. Diz que trouxe o assunto de volta ao CTA em função 179 
da pandemia. Expõe sua opinião sobre a necessidade de controle de entrada das 180 
pessoas, durante a pandemia, nos prédios com salas de aula, mantendo listas de 181 
nomes das pessoas autorizadas e quantidade máxima de pessoas que poderiam 182 
entrar nos prédios. Entende que sem uma ferramenta de controle de acesso será  183 
difícil fazer a supervisão adequada e diz estar preocupado com a transmissão da 184 
doença, caso não tenhamos um instrumento com essa funcionalidade. Propõe 185 
que se os membros do colegiado tiverem outras sugestões, que as informem, pois 186 
conversou com várias pessoas e não viram outras opções, além das catracas. 187 
Informa ainda que não significa que esse tipo de controle tenha que ficar de forma 188 
permanente, mas reforça que durante a pandemia a catraca seja utilizada. A 189 
Profa Lucia pergunta se instalar as catracas agora seria possível, se não seria 190 
algo muito demorado. O Prof Junior informa que a ideia é instalar algo simples, 191 
que utilize a tecnologia da STI e passa a palavra à Sra Gislaine, que informa que 192 
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existe um sistema desenvolvido pela STI, chamado Hórus, que pode ser instalado 193 
em dispositivos de controle de acesso, como catracas, portas ou cancelas. O 194 
sistema Hórus está conectado  ao Banco de Dados da USP. A Sra Gislaine 195 
Informa que a catraca a ser adquirida, para funcionar com o sistema da STI, tem 196 
que ser homologada, isto é, que o hardware da catraca “converse” com o software 197 
da USP. A empresa tem que liberar o acesso ao hardware da catraca. Informa 198 
ainda que já existem três empresas homologadas pela STI e que teríamos que 199 
fazer o contato com essas empresas e a partir daí iniciar as vistorias técnicas 200 
para o detalhamento do projeto. O Sr Flavio comenta que além da segurança, 201 
apontada pelo Prof Junior, o segundo ponto importante na instalação da catraca 202 
seria a possibilidade de rastreabilidade das pessoas que estão acessando o 203 
prédio. Entende que em situação em que houvesse caso confirmado da doença,  204 
poderíamos rastrear se a pessoa esteve no IME e se teve contato com outras 205 
pessoas, que poderiam ser alertadas. O Prof Marcelo pergunta se a 206 
implementação física é parecida com a do IAG. A Sra Gislaine explica que a 207 
implementação das catracas nos Institutos de Física e IAG foram feitas antes do 208 
sistema Hórus ter sido desenvolvido pela STI e por esta razão eles precisaram 209 
adquirir o software proprietário das catracas, o que encareceu bastante o projeto. 210 
Eles também escolheram modelos de catracas mais sofisticados, com leitor de 211 
QRCode, pois ambos os Institutos realizam muitos eventos. O Prof Marcelo relata 212 
sua preocupação sobre os eventos que o IME possa vir a ter e que não acha 213 
interessante um sistema que só tenha o controle de acesso da USP, com 214 
autenticação através da carteirinha da Universidade. Acha que seria complicado o 215 
gerenciamento manual para cada exceção, visto que estamos tratando de um 216 
sistema de longo prazo de controle de portaria. O Prof Junior reforça que deva 217 
existir um arquivo que seja consultado pelo sistema. O Prof Fabio lembra que o 218 
CTA já discutiu o assunto das catracas anteriormente e que foi contra um sistema 219 
a longo prazo de utilização deste sistema. O Prof Junior reforça que a proposta 220 
que está sendo apresentada não é para longo prazo e entende que o Prof 221 
Marcelo esteja se referindo ao fato de que a duração da pandemia não será tão 222 
curta e por essa razão o uso da catraca seria prolongado. O Prof Marcelo 223 
esclarece que imagina que o gasto seria muito alto para algo que seja apenas 224 
provisório e que ainda não está entendendo corretamente a proposta. O Prof 225 
Junior reforça a necessidade de um instrumento de controle e que está aberto a 226 
sugestões de outros métodos seguros  para o controle de acesso, caso existam. 227 
Reforça a importância em ter esse mecanismo de controle pelas questões de 228 
segurança das pessoas. O Prof Luiz Renato pergunta se a catraca é como a que 229 
tem na FEA, se é esse o modelo que o IME pretende instalar. O Prof Junior 230 
informa que seria instalado o modelo mais simples e confortável possível, mas 231 
que permita o controle, mas que os detalhes com relação aos modelos ainda não 232 
foram analisados. A Profa Lucia pede que fique esclarecido que a proposta seja 233 
provisória, por tempo determinado. O Prof Junior diz que o tempo de permanência 234 
da catraca será definido pela pandemia e quando houver mais tranquilidade 235 
poderá ser feita uma reavaliação e a retirada do equipamento. O Prof Marcelo não 236 
sugere nenhum modelo de catraca, mas acha que todos são ruins. Informa que 237 
desconhecia a discussão anterior do CTA e receia que demore muito para que a 238 
instalação da catraca seja implementada, pois tem a preocupação com os prazos. 239 
Diz ainda que pode ser complicado instalar e depois remover as catracas. O Prof 240 
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Fabio concorda com o Prof Marcelo. Diz não ter uma contraproposta. Diz 241 
concordar com o controle através da catraca mediante o compromisso de quando 242 
for decretado o fim da emergência sanitária que as catracas sejam retiradas e 243 
pergunta sobre qual seria o gasto previsto. A Sra Gislaine informa que a Diretoria 244 
não tem um orçamento atualizado, tendo apenas o orçamento estimado no ano 245 
passado. Informa ainda que tomar como base os orçamentos das unidades que 246 
instalaram catracas não seria o ideal, pois também estão desatualizados. A Profa 247 
Lucia pergunta se seriam duas catracas em cada prédio. A Sra Gislaine informa 248 
que o ideal seria no mínimo duas catracas, para evitar filas. O Sr Sergio pergunta 249 
se o CCSL não foi  incluído. O Prof Junior diz que não incluiu o CCSL pois o 250 
prédio não tem sala de aula. O Sr Sergio diz que não tem salas de aulas mas 251 
possui laboratórios de uso dos alunos. A Sra Gislaine informa que nos Blocos C e 252 
CCSL seria complicado a instalação de duas catracas, pois o espaço na entrada é 253 
reduzido. O Prof Fabio pergunta se o que está sendo aprovado seria a aprovação 254 
de fazer a pesquisa do que vai ser instalado e que a instalação das catracas seria 255 
votado posteriormente já com o plano específico do que seria feito. O Prof Junior 256 
diz que o usual é que o CTA aprove e depois o executivo realiza o que foi 257 
aprovado. É o padrão histórico. O Prof Fabio diz que nas aprovações  258 
normalmente já se tem a estimativa de valores. O Prof Junior diz que se 259 
conseguirmos levantar rapidamente os dados podemos convocar um CTA 260 
extraordinário para discutir sobre os valores e modelos concretos. O Prof Marcelo 261 
reforça que no seu entendimento a proposta deveria ser aprovar a solicitação de 262 
orçamento e o planejamento da instalação, com a definição de um cronograma. A 263 
Profa Lucia concorda que seria melhor ter o planejamento e o cronograma e 264 
pergunta se o Bloco C aprova a instalação de catracas. A Sra Gislaine esclarece 265 
que a proposta de instalação de catracas feita pelo Prof Junior seria para os 266 
Blocos A e B. O Sr Ivan informa que pessoalmente é contra a instalação de 267 
catracas e pergunta se a catraca não poderia ser um vetor de contaminação, pois 268 
poderiam colocar a mão na catraca e com isso a contaminação seria alastrada. O 269 
Prof Junior diz que a ideia seria que as pessoas com permissão de entrar seriam 270 
as que não estão doentes. O Prof Marcelo pergunta sobre o leitor da catraca se o 271 
modelo poderia ser através de QRCode, via celular. A Sra Gislaine explica que o 272 
modelo da catraca é que determina a possibilidade de utilizar QRCode, mas que 273 
tanto no modelo que utiliza a carteirinha USP como no que lê o QRCode através 274 
do celular, existe uma aproximação desses objetos no leitor e que 275 
necessariamente a pessoa não precisa encostar no aparelho. O Prof Luiz 276 
pergunta como será feito o controle de quem está doente ou não está. O Prof 277 
Junior sugere que sejam feitos testes e que sejam patrocinados pela USP. 278 
Informa que essa discussão já está começando. O Prof Junior reforça que ainda 279 
não é possível definir claramente quais são as políticas a serem adotadas. 280 
Entende que a lista com os nomes terá que ser flexível e ajustável, sendo um 281 
requisito importante para o uso que faremos da catraca. Temos que ter essa 282 
flexibilidade e controle com relação à lista de pessoas autorizadas a entrar. A 283 
Profa Lucia entende a necessidade e acredita que no período de pandemia não 284 
teremos tantos eventos. Reforça que é importante ter o planejamento. Sugere 285 
verificar se o Bloco C tem interesse em ter catraca, pois quem trabalha lá pode 286 
ficar incomodado dos outros blocos terem catraca e eles não terem. O Prof 287 
Marcelo acha que não é possível encaminhar a consulta ao conselho do 288 
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departamento. Lembra que já teve uma discussão sobre alterar o acesso ao Bloco 289 
C, reduzindo uma das portarias, a que fica voltada para a avenida Luciano 290 
Gualberto e que não foi aprovado. A Profa Lucia sugere que seja feita a consulta 291 
ao Conselho do MAC. O Prof Junior diz que a Profa Lucia tem razão sobre 292 
sermos rápidos em fazer os levantamentos e planejamento da instalação das 293 
catracas, para ser apresentado em CTA extraordinário. Sugere que o Prof 294 
Marcelo converse com os professores do Bloco C sobre o assunto. O Prof 295 
Marcelo pergunta se não poderia ser uma solicitação formal do CTA a ser 296 
encaminhada ao Conselho do MAC. O Prof Junior acha que não precisa de 297 
formalismo. O Prof Marcelo reforça que acha melhor que o CTA encaminhe  298 
formalmente o questionamento ao Conselho do Departamento. O Prof Junior 299 
concorda. A Profa Denise pergunta se o assunto já deveria ser divulgado nos 300 
conselhos. O Prof Junior informa que no momento nada foi aprovado, apenas 301 
discutido e que após o projeto ser apresentado será aprovado pelo CTA e não 302 
pelos departamentos. O Prof Marcelo pergunta sobre o Bloco D. O Prof Junior 303 
infoma que na prática toda a gestão do NUMEC é feita pelo Prof Galves, que teria 304 
que ser consultado sobre estender o projeto de catracas para o NUMEC. Informa 305 
ainda que para o CCSL seria a mesma situação. A Sra Gislaine esclarece que a 306 
proposta a ser votada seria fazer o levantamento dos orçamentos e o 307 
detalhamento das distribuições dos dispositivos de controle de acesso, as 308 
catracas. O Prof Junior coloca o assunto em votação. O Sr  Ivan informa que irá 309 
se abstecer, que entende a importância da catraca, mas acha que pode existir 310 
uma outra forma de controle e que vai consultar os alunos para formular uma 311 
outra proposta e apresentar na próxima reunião do CTA. Deliberação: Matéria 312 
retirada de pauta para que seja feito o levantamento de orçamento e o formato de 313 
distribuição dos equipamentos nos Blocos A, B e C. Matéria será apresentada na 314 
próxima Sessão do Colegiado. Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente 315 
declara encerrada a sessão, às quinze horas e vinte  e dois minutos. Eu, Gislaine 316 
Olivi Lima, ____________________, assistente técnica administrativa do Instituto 317 
de Matemática e Estatística da Universidade de São Paulo lavrei a presente Ata 318 
que será assinada por mim e pelos membros presentes na reunião em que for 319 
discutida e aprovada. São Paulo, 04 de junho de 2020.  320 


