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ATA DA 349ª SESSÃO (EXTRAORDINÁRIA) DO CTA – Aos sete  dias do mês 1 
de julho de dois mil e vinte, às quatorze horas e oito 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 -  15 
COMUNICAÇÕES DO PRESIDENTE – Não houve comunicações do Sr Diretor. 16 
1.2 - MANIFESTAÇÃO DOS MEMBROS – Não houve manifestação dos 17 
membros. 2 - ORDEM DO DIA: 2.1 - PROCESSO SELETIVO/DOCENTES 18 
TEMPORÁRIOS (PROFESSOR DOUTOR) - (MAT) - Solicita prorrogação do 19 
contrato do Prof. Genaro Pablo Zamudio Chauca, cujo contrato atual vencerá em 20 
31.07.2020, sendo o início em 15.08.2018. A solicitação está pautada na 21 
Resolução No 7948/2020, que trata do tempo máximo de duração do contrato de 22 
docente por prazo determinado, possibilitando a prorrogação dos contratos de 02 23 
para 03 anos. Aprovado pela Profa Dra Lucia Renato Junqueira, ad referendum 24 
do Conselho do Departamento, em 03.07.2020. O Prof Junior informa que na 25 
última reunião do Conselho Universitário os dirigentes foram informados pelo Sr 26 
Magnífico Reitor que várias regras foram definidas em âmbito federal, passando a 27 
valer para a USP e que o Jurídico da Universidade estaria fazendo a avaliação 28 
dessas regras no sentido de identificar interpretações que permitam corrigir 29 
situações críticas como, por exemplo, permitir a prorrogação de contrato dos 30 
professores temporários. A Profa Lucia informa que recebeu a informação que 31 
seria possível a prorrogação do contrato do Prof Genaro e que o mesmo foi 32 
consultado e confirmou o interesse na prorrogação. Diz que a prorrogação do 33 
contrato do Prof Genaro é importante para o Departamento, pois poderá contar 34 
com mais um docente para aliviar a distribuição da carga didática ou oferecer 35 
novamente alguma disciplina que tenha tido problemas de oferecimento no 36 
primeiro semestre. Esclarece que os cursos do Departamento estão acontecendo, 37 
incluindo o curso de Cálculo para o Instituto de Química, que passou a ser 38 
oferecido novamente. Informa que o Departamento cuidou das turmas que não 39 
estavam acontecendo e que agora os alunos que não estavam conseguindo 40 
acompanhar puderam fazer a disciplina de maneira remota. O Prof Junior informa 41 
que recebeu o comunicado da professora Zara sobre os monitores de julho e que 42 
todas as solicitações para o referido mês foram aprovadas. A Profa Lucia 43 
pergunta sobre a possibilidade de conseguir monitores para o mês de agosto. A 44 
Profa Lucia informa que trata-se de uma turma excepcional, a ser ministrada para 45 
os alunos da FEA. O Prof Junior solicita que o Departamento escreva para 46 
Diretoria do IME explicando a situação para que possa ser  analisada. A Profa 47 
Lucia reforça a importância de que o Prof Piccione receba o apoio da monitoria, 48 
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para a disciplina para os alunos da FEA, pois o professor está sem nenhuma 49 
ajuda e está colaborando bastante com o departamento. O Prof Junior informa 50 
que casos como esse podem ser apresentados e com certeza serão aprovados O 51 
Prof Luiz pergunta ao Prof Junior sobre até quando vale a prorrogação dos 52 
contratos dos docentes temporários. A Sra Daniela informa que foram aprovados 53 
por mais um ano, passando a valer de dois para três anos. O Prof Luiz pergunta 54 
se é possível a realização de novos concursos. A Sra Daniela informa que não. O 55 
Prof Junior diz achar que essas decisões são assimétricas, pois no IME, por 56 
exemplo, existem dois professores, do MAT e do MAC, que não puderam ser 57 
contratados, mesmo com os concursos em andamento, em fase de homologação 58 
pelo Sr Magnífico Reitor, mas que é possível a prorrogação de contratos dos 59 
processos seletivos. Informa que o jurídico está analisando interpretações da lei 60 
para permitir a contratação de docentes. A Profa Lucia pergunta sobre a livre 61 
docência da Natalie, que prefere fazer a aula no Instituto e estar presente na 62 
Unidade, pois relata que tem problemas com a Internet em sua residência. O Prof 63 
Junior diz que é possível transmitir, de maneira online e que não vê problemas em 64 
utilizar os recursos do IME. O Prof Junior coloca o assunto em votação. 65 
Deliberação: aprovado por unanimidade de 08 (oito) votos. 2.2 - ADEQUAÇÃO 66 
DAS PORTARIAS DOS BLOCOS A E B PARA A IMPLEMENTAÇÃO DAS 67 
POLÍTICAS DE ACESSO QUE SEJAM NECESSÁRIAS DURANTE A 68 
PANDEMIA – O Prof Marcelo pede a palavra para um informe rápido e diz que o 69 
Conselho do Departamento não aprovou a instalação de catraca no Bloco C e que 70 
também se posicionou sobre a instalação da catraca nos Blocos A e B. O Prof 71 
Junior informa que foram feitos os levantamentos de custo e que após um longo 72 
estudo do assunto, fica claro que a catraca é apenas uma peça de um sistema 73 
mais complexo que vai permitir em algum momento a presença dos alunos no 74 
Instituto. Informa que nos últimos dias teve um problema pessoal e familiar, que o 75 
afastou da interação com os alunos, mas que no final de semana enviou um texto 76 
a todos os membros do CTA, texto que poderia ser utilizado pelos alunos no 77 
entendimento da proposta da catraca dentro deste conceito completo do estudo. 78 
O Prof Junior inicia sua apresentação agradecendo o Centro Acadêmico, o 79 
CAMAT, destacando que foram muito cooperativos no assunto da arrecadação e 80 
distribuição dos notebooks aos alunos que tinham mais dificuldade com o acesso 81 
à Internet. Agradece ainda o texto recebido, que continha muitas informações 82 
importantes e instrutivas sobre a opinião dos alunos. O Prof Junior lê a carta de 83 
agradecimento enviada ao CAMAT, que é um resumo do que pretende apresentar 84 
na reunião do CTA. Nesta carta ele explica que, durante a pandemia, defender o 85 
controle rigoroso de um planejamento prévio de uso do bloco das salas de aula, 86 
não visa tolher a liberdade, mas sim proteger a vida, pois a vida é um pré-87 
requisito para a liberdade, pois sem vida a liberdade perde o objeto. Em seguida, 88 
o Prof Junior passa a apresentar o cenário da pandemia e algumas projeções 89 
gráficas, mostrando o estado da pandemia no País, onde fica claro o crescimento 90 
preocupante dos casos de Covid no Brasil. Expõe a situação específica da cidade 91 
de São Paulo, mostrando como está sendo feita a flexibilização do retorno e 92 
retomada econômica do Estado de São Paulo. Expõe sua preocupação sobre 93 
uma retomada antecipada que poderia piorar  ainda mais a situação de aumento 94 
de casos. Acha que a situação ainda é bastante incômoda e acha muito difícil ter 95 
alguma tranquilidade antes da existência de alguma vacina efetiva Sobre os 96 



 3 

investimentos, entende que teremos pela frente mais um ano e meio de 97 
pandemia, o que reforça a necessidade de investimentos durante esse período, 98 
para tornar nossas atividades seguras, não apenas por poucos meses. Reforça 99 
que há um esforço em atender as demandas apontadas pelos professores e 100 
alunos e que os investimentos devem ser feitos avaliando essas necessidades e 101 
que o retorno das atividades presenciais, tais como as aulas presenciais para os 102 
alunos do primeiro ano e as provas para os professores que assim desejarem e 103 
eventuais outras atividades, dependem de planejamento e investimento. Destacou 104 
que serão seguidas todas as orientações das autoridades de saúde e será feito 105 
um controle rigoroso na coordenação do planejamento prévio detalhado de 106 
atividades presenciais, buscando definir uma estrutura física que minimize os 107 
riscos de contágio e permita realizar as atividades planejadas. Em seguida, 108 
apresenta o projeto de infraestrutura para o Bloco B, com a instalação de duas 109 
catracas bidirecionais, um portão para a entrada de cadeirantes e dispositivos 110 
como dispenseres de ácool gel nas salas de aula e na entrada, no modelo de 111 
totem com pedal, além de medidores de temperatura. Informa que esta nova 112 
infraestrutura seria mantida enquanto existir a pandemia do novo coronavírus ou, 113 
equivalentemente, enquanto a população não for vacinada. Em seguida, o Prof 114 
Junior detalha os itens de segurança a serem adquiridos e apresenta as cotações 115 
dos modelos de catracas, dos modelos de totem de álcool gel e dos medidores de 116 
temperatura. Reforça que de todos os gastos com a pandemia, o custo fixo das 117 
catracas do Bloco B é uma fração muito pequena de toda a infraestrutura a ser 118 
instalada. O Prof Junior finaliza sua apresentação com uma reflexão de que em 119 
uma época normal, a catraca em um campo universitário é um estorvo, pois 120 
cerceia a liberdade. Na pandemia, o efeito da catraca é o inverso, pois proteje a 121 
vida, que é um pre-requisito para a liberdade. Enfatiza que os investimentos 122 
compensam, pois a previsão é de que a pandemia seja longa e minimizando os 123 
riscos de contatos, podemos garantir que a ocupação do espaço, desenhado para 124 
atingir os objetivos acadêmicos sem colocar em risco a vida das pessoas, será 125 
seguido rigorosamente. Reforça que, caso a instalação das catracas seja 126 
aprovada, serão retiradas quando a pandemia se encerrar. A seguir termina a sua 127 
comunicação e passa a palavra aos membros. O Sr Ivan pede um esclarecimento 128 
sobre o desenho da infraestrutura apresentada anteriormente e pergunta como 129 
ficaria a porta interna da lanchonete, que fica dentro do prédio. A Sra Gislaine 130 
informa que a segunda porta da lanchonete ou a porta interna permaneceria 131 
fechada e quem estiver dentro do Bloco sairia pela catraca para entrar pela porta 132 
principal da lanchonete. O Prof Junior reforça que a reabertura da lanchonete 133 
deve ser bem avaliada, no sentido de evitar aglomerações e filas que poderiam 134 
ser bastante perigosas em uma situação de pandemia. O Prof Marcelo pede a 135 
palavra e elogia a apresentação do Prof Junior, que na sua opinião reforçou a 136 
preocupação com a vida e que estamos todos juntos no enfrentando à pandemia. 137 
Elogia ainda que o Prof Junior tenha uma preocupação mais rigorosa sobre o 138 
retorno às atividades presenciais, do que o governo do Estado de São Paulo. 139 
Informa que na discussão feita pelo Conselho do Departamento com relação à 140 
instalação de catraca, havia uma dúvida sobre a efetividade da instalação da 141 
catraca, no sentido de minimizar os riscos de contaminação e também havia a 142 
preocupação da permanência das catracas depois da pandemia, o que foi 143 
esclarecido na comunicação do Prof Junior, que informou que as catracas seriam 144 
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retiradas quando a pandemia acabasse. Informa ainda que participou da reunião 145 
do CAMAT e elogia o relatório elaborado pelos alunos. Entende que o 146 
planejamento racional e criterioso sobre  o retorno das atividades presenciais é o 147 
ponto fundamental e crucial de todo projeto. O planejamento das atividades, para 148 
evitar as aglomerações, será o mais trabalhoso e estará sob os cuidados de uma 149 
comissão especial, que envolve várias pessoas. Acha que é essencial que seja 150 
feito um planejamento que evite as atividades simultâneas, buscando manter o 151 
número mínimo possível de pessoas circulando na unidade. O Prof Marcelo diz 152 
que esta reflexão permitiu que ele pudesse perceber e entender que a 153 
necessidade do bloqueio físico, ou controle de acesso, pressupõe que haveria um 154 
contingente de pessoas que não deveriam ir ao IME, mas que estariam tentando 155 
acessar o Instituto. Acha que essa hipótese fica difícil de se concretizar em função 156 
do planejamento que será feito, minizando ao máximo a  realização de atividades 157 
simultâneas, impedindo, de certa forma, que uma pessoa que não tivesse 158 
nenhuma necessidade de entrar no IME não o faria, pois ela não teria o que fazer 159 
dentro do prédio. Mesmo que houvesse ruído na fase inicial dos ajustes, entende 160 
que a estabilidade maior está no planejamento, pois se não houver a oferta a 161 
demanda poderá se extinguir naturalmente. Reforça que havendo o planejamento 162 
e o controle, acha que não haverá essa situação de pessoas indo ao IME sem ter 163 
necessidade. Entende que o planejamento criterioso e racional das atividades 164 
seria uma maneira mais efetiva e menos dispendiosa para evitar as 165 
aglomerações. O Prof Junior reforça que sempre existe a possibilidade de ruídos 166 
imprevisíveis e, neste contexto, perigosos. O Prof Fabio diz que não enxerga a 167 
questão da mesma forma que o Prof Marcelo. Diz que a catraca seria uma 168 
medida de restrição ao acesso indevido ao IME. Ressalta que é um ponto 169 
importante, mas não acredita ser o ponto fundamental. O Prof Fabio acha que o 170 
ponto mais complicado é o “contact tracing”, caso você tenha alguém que tenha 171 
pego e esteja indo meio assintomático sem ninguém perceber, você talvez queira 172 
poder notificar todo mundo que estava presente naquela situação. Acha que esse 173 
é o ponto importante no controle de quem teve contato e de quem poderia ter tido 174 
contato mais íntimo com alguém numa sala de aula que não tinha sintoma mas 175 
que depois demonstrou o sintoma. O Prof Fabio diz que um dos pontos citados 176 
pelo CAMAT é que tivesse apenas o leitor, que não precisaria  ter a restrição de 177 
acesso, bastando ter a lista das pessoas que acessaram o prédio, sem ter a 178 
necessidade da catraca, pois em uma situação de ter alguém que ficou doente e 179 
que tenha tido contato com outras pessoas, seria importante saber quem teve 180 
contato com essa pessoa. Acha que para o controle de acesso a catraca é 181 
necessária, mas acha que o mais importante é ter o controle de quem esteve ou 182 
não esteve doente e todas as pessoas que estiveram presentes e tiveram contato 183 
com essas pessoas. O Prof Marcelo acha que para ter esse controle citado pelo 184 
Prof Fabio seria importante a catraca ter o controle de saída, para saber quanto 185 
tempo a pessoa ficou dentro do prédio. Acha que seria genial ter essa informação, 186 
mas acha que para esse mecanismo funcionar as pessoas teriam que avisar que 187 
ficaram doentes. Nesse caso, o controle poderia ser através de um aplicativo. A 188 
Profa Lucia cita as regras da USP,  especificamente onde aparece o item sobre o 189 
controle de quantidade de pessoas. Pergunta se essas regras seriam para serem 190 
aplicadas no retorno presencial e se tem alguma regra que obrigue a instalação 191 
de catracas. O Prof Luiz pergunta qual seria o cronograma de implementação de 192 
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todo esse esquema, se seria imediato, para daqui a dois meses ou para o ano 193 
que vem. Seria bom ter uma ideia de quando precisaríamos desse modelo 194 
implementado. O Prof Junior diz que não tem  a resposta para isso. Acha que tem 195 
que iniciar o preparo de todas essas alterativas o mais cedo possível e que 196 
devemos ficar observando a situação para avaliar a possibilidade de retorno. 197 
Destaca que a USP deverá recomendar o momento deste retorno. Entende a 198 
importância do planejamento e da comissão que ficará responsável em elencar os 199 
itens que terão prioridades. Reforça que, na presente reunião, a preocupaçao é 200 
com a infraestrutura e não com os detalhes de como seria o planejamento, que 201 
será feito por uma comissão. A ideia é providenciar a infraestrutura necessária 202 
para que, quando tivermos o retorno autorizado, possamos executar nosso 203 
planejamento para o momento. A Profa Lucia pede um esclarecimento ao Prof 204 
Marcelo se na opinião dele, a partir de um planejamento bem elaborado a 205 
utilização da catraca não seria necessário. O Prof Marcelo entende que o  Prof 206 
Junior estaria preocupado em desacoplar o problema, garantindo a infraestrutura 207 
física e depois o planejamento, mas diz estar receoso que esse desacoplamento 208 
não possa ser feito, pois todas essas questões estariam relacionadas. Diz que a 209 
necessidade da estrutura física pode estar relacionada em como o planejamento 210 
será feito. Sem discutir alguns parâmetros mínimos desse planejamento talvez 211 
seja complicado a definição do mínimo da estrutura física. O Prof Junior reforça 212 
que a necessidade da definição da infraestrutura física é essencial, visto a 213 
demora na realização de compras pela USP e que fazer a infraestrutura antes do 214 
planejamento não impede que enquanto os equipamentos estejam sendo 215 
comprados já se possa ir discutindo o planejamento. Diz que as atividades podem 216 
ser paralelas e não  precisam ser sequenciais. O Prof Marcelo reforça que não 217 
tem certeza sobre a eficácia da catraca como um meio de evitar o contágio e acha 218 
que o “contact tracing”, citado pelo Prof Fabio, depende mais da catraca e de um 219 
controle de saída de quem estava no prédio. Responde à Profa Lucia, que acha 220 
que a discussão do planejamento está entrelaçada a alguns parâmetros mínimos 221 
para a instalação da catraca. Utiliza o exemplo de alguém que entre no IME, sem 222 
ter uma atividade específica definida e não tem o impedimento da catraca. Essa 223 
pessoa irá perceber que não tem acesso a nenhum espaço pois as salas estão 224 
fechadas, tendo apenas o funcionamento das atividades programadas. Mesmo 225 
assim continuaria aparecendo gente, mesmo sem a necessidade de ir ao IME. 226 
Supondo que entrem 10 pessoas ao dia, esse número poderia ser utilizado para 227 
mensurar a necessidade do controle de acesso. O Prof Junior apresenta um outro 228 
cenário, por exemplo, uma aula que inicia às  8h e outra às 10h, onde a catraca 229 
poderia ser utilizada para o controle de entrada e saída de cada grupo evitando 230 
que se encontrem. O Prof Luiz diz entender a colocação do Prof Marcelo, 231 
comentando que o cenário descrito pelo Prof Marcelo seria algo de momento. 232 
Entende que o planejamento possa ser feito para o ano que vem, que por ainda 233 
não termos a vacina, precisaria  do planejamento para controlar o acesso, pois 234 
muitas salas poderiam estar abertas nesse momento. Sob esse ponto de vista, 235 
entende que a catraca seria o instrumento de controle mais adequado para uma 236 
situação em que o ambiente esteja semiaberto. O Prof Marcelo acha que 237 
enquanto não existir a vacina, não haverá a liberação para um sistema 238 
semiaberto e acredita que existe um modelo de planejamento em que seria 239 
possível não haver a oferta de atividades no IME, além das que foram planejadas 240 
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e conclui, que no seu ponto de vista, existe o entrelaçamento entre o 241 
planejamento e a estrutura física, que definirá a necessidade de instalação ou não 242 
de catraca. Acha que isso mostra que existe uma amarração entre o 243 
planejamento e a instalação da catraca. A Profa Lucia entende a colocação do 244 
Prof Marcelo e concorda que com um planejamento específico seria possível 245 
fazer o controle do acesso. Acha que uma demanda que poderia aparecer seria 246 
os alunos quererem utilizar os espaços institucionais, como as salas de estudo e 247 
mesas, para acesso à internet. Diz que tem uma preocupação com a catraca 248 
numa situação em que existam combinações próximas de horários de provas e 249 
isso poderia gerar um congestionamento para entrar no Bloco. Mesmo com a 250 
catraca seria necessário um planejamento para evitar o encontro desses alunos. 251 
Outro problema que acha que pode surgir seria o uso dos banheiros do IME por 252 
pessoas que não sejam do Instituto. O Prof Fabio não tem certeza se as pessoas 253 
não iriam ao IME, sem um motivo específico. Acha que o uso do banheiro é sim 254 
um chamariz para irem ao IME, caso não exista o controle de acesso. Em 255 
situações normais, é contrário a controlar qualquer acesso, seja pela catraca, seja 256 
impedindo do uso do banheiro, porém,  não acredita no bom comportamento das 257 
pessoas, pois a pandemia tem mostrado que as pessoas estão tendo 258 
comportamentos não racionais e acha que logo a USP terá mais pessoas 259 
circulando dentro da Universidade, mesmo sem ter atividades definidas. A Profa 260 
Lucia lembra que algumas pessoas poderiam ir ao IME para usar a internet. O 261 
Prof Fabio acha que o investimento não é absurdo, sendo um orçamento 262 
compatível e praticável e acha que neste momento todos entenderam que a 263 
instalação da catraca seria provisória, enquanto durasse a pandemia e que seria 264 
retirada depois da pandemia. Se posiciona a favor da instalação da catraca, 265 
apesar de sua convicção sempre contrária a qualquer tipo de impedimento de 266 
acesso. Entende que por ser viável economicamente, instalar e depois retirar a 267 
catraca seria razoável e necessário no atual momento. O  Sr Sergio pergunta se o 268 
orçamento não inclui o Bloco A. A profa Lucia diz que entende que no momento 269 
só está sendo discutido a instalação de catracas no Bloco B. O Prof Marcelo diz 270 
que analisar a questão sob o aspecto da viabilidade econômica nem precisaria 271 
ser discutido, dado o valor apresentado, mas reforça que o planejamento é 272 
complementar à catraca. Mesmo com a catraca o planejamento é necessário. O 273 
Prof Fabio concorda e acha que o planejamento não é excludente à catraca e 274 
entende que restringir o acesso para evitar aglomeração é fundamental. A catraca 275 
não precisa fazer mal. Não vê problema em instalar a catraca, pois estamos numa 276 
condição de extrema necessidade de restringir o uso do espaço público a partir da 277 
catraca, que não é desprezível e a catraca seria algo a mais a auxiliar nesse 278 
controle. Não entende a catraca como algo contra o planejamento. A Profa Denise 279 
pergunta se a instalação é rápida. O Prof Junior responde que é sempre 280 
demorado fazer qualquer compra pelo instituto. Por essa razão enfatiza a 281 
necessidade de antecipar essa compra para nos prepararmos para a situação de 282 
retorno, quando precisaremos do recurso será importante que ele esteja 283 
disponível. Explica que, além do tempo da compra, tem também o tempo da 284 
instalação. Dadas as nossas condições de retorno, a logística viável é executar a 285 
infraestrutura e trabalhar  em paralelo no planejamento. A Profa Denise concorda 286 
com o Prof Fabio de que estamos vivendo em um regime de exceção, numa 287 
situação difícil, mas acha que pode ocorrer uma situação em que seja feito todo 288 
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esse planejamento e tenhamos que voltar antes. O Prof Luiz pergunta à Profa 289 
Denise o que significa voltar. A Profa Denise explica que poderia ter um anúncio 290 
de retorno antes de termos concluído a compra e a instalação da catraca. O Prof 291 
Junior diz que é o governo quem está liberando e que estamos na contramão, 292 
segurando o retorno. Então o panorama na USP é o contrário. O Prof Marcelo diz 293 
que entende que mesmo com um panorama de possível retorno em agosto, a 294 
partir de um planejamento mínimo seria possível controlar o acesso ao prédio, 295 
permitindo o acesso apenas aos professores já autorizados a entrar no IME para 296 
gravar as aulas, sem a liberação para os demais públicos. O Prof Junior reforça 297 
que as permissões de quem pode entrar ou não no prédio a cada dia será por 298 
listas de nomes planejadas com antecipação. A Profa Lucia reforça que seria 299 
interessane liberar para os alunos do primeiro ano. O Prof Luiz pergunta se 300 
podemos abrir o IME para as provas. A Profa Lucia pergunta se em algum 301 
momento vem alguém da Reitoria para fazer uma vistoria, por exemplo, o pessoal 302 
da área da saúde. O Prof Junior informa que todas as definições são feitas pelo 303 
Grupo de Trabalho da USP. O Prof Marcelo tem dúvidas sobre acesso ao 304 
campus. O Prof Junior informa que as regulações são feitas pelo GT da Reitoria e 305 
os documentos recebidos da Reitoria são distribuídos pela Diretoria para toda a 306 
comunidade. Dentro dessas orientações ainda não foi definido um fiscal para 307 
verificar o que cada unidade está fazendo. Acredita que todas as unidades terão 308 
adaptações de acordo com a sua realidade, pois existem unidades com 309 
laboratórios de pesquisa e outras com apenas salas de aula. Os ajustes serão 310 
feitos pelas próprias unidades a partir das determinações gerais da Reitoria. O 311 
Prof Marcelo pergunta se as portarias da USP estão barrando as pessoas na 312 
entrada e entende que a  portaria do campus já faz um filtro de controle de 313 
acesso. O Prof Luiz está convencido sobre a aprovação da catraca e sobre o 314 
início do planejamento. Diz que sua preocupação seriam as possíveis questões 315 
legais que podem surgir pela controle do acesso das pessoas. Cita, por exemplo, 316 
a questão de privacidade, sobre as listas com relação dos nomes das pessoas. 317 
Pergunta se estaria dentro da legalidade barrar as pessoas que apresentassem a 318 
temperatura corporal elevada. O Prof Junior diz que em tempos de pandemia, os 319 
dirigentes tem mais poder que o normal para tomarem decisões que visem 320 
preservar a saúde das pessoas. A intenção é preservar a vida das pessoas, tendo 321 
a confiança de o que está sendo feito é o mais seguro para elas. A Profa Lucia 322 
pergunta sobre qual será o papel dos terceirizados no controle de entrada das 323 
pessoas que tiverem a temperatura elevada. O Sr Flavio informa que eles podem 324 
avisar a guarda universitária e informar caso a pessoa que está com a 325 
temperatura elevada não queira se retirar. Esse procedimento evitaria o conflito 326 
direto do terceirizado com o usuário. O Sr Ivan expõe que se sente mais tranquilo 327 
com a questão da instalação da catraca, pois ficou esclarecido que elas seriam 328 
retiradas após a pandemia, mas ainda tem desconfiança sobre a necessidade de 329 
instalação das catracas. Diz que fez uma breve pesquisa sobre o modelo de um 330 
leitor existente no bandejão da Prefeitura, que não é uma catraca e pergunta se 331 
essa opção não poderia ser avaliada. O Prof Junior informa sobre  a necessidade 332 
de encaminhar a votação, pois existem pessoas que precisam sair da reunião. O 333 
Prof Marcelo pede para registrar rapidamente que trouxe sua preocupação, 334 
tentando enfatizar que as coisas estão relacionadas e que desacoplá-las, às 335 
vezes, pode não ser ótimo, pelas questões do planejamento, da infraestrutura e 336 
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até mesmo pelas ações executadas pela portaria do campus no controle de 337 
acesso, mostrando ao final que tudo que será feito no IME possa ser pouco. Diz  338 
que é importante que o planejamento seja espelhado na realidade e que seria  339 
interessante ter mecanismos que garantissem esse espelhamento. Finaliza 340 
dizendo que foi convencido sobre aprovar a instalação da catraca, pelo 341 
argumento do orçamento ser pequeno e pela informação de que serão retiradas 342 
no final da pandemia. A Profa Lucia comenta que não foi discutido a questão do 343 
leitor do cartão, sem o bloqueio físico. O Prof Junior sugere que essa questão 344 
seja discutida à parte, para aqueles que assim o desejarem e quiserem 345 
permanecer numa conversa informal após a votação. O Prof Fabio pede 346 
esclarecimento se a proposta que está sendo votada define que a instalação da 347 
catraca no Bloco B será feita de acordo com o que foi discutido e que será 348 
retirada quando a pandemia acabar. O Prof Junior confirma que sim e abre a 349 
votação. Deliberação: Aprovado por 7 (sete) votos favoráreis e 1 (um) voto 350 
contrário. O voto contra foi acompanhado de uma observação elegante: apesar de 351 
votar contra, reconheço o mérito. Nada mais havendo a tratar, o Senhor 352 
Presidente declara encerrada a sessão, às dezesseis horas e quarenta e dois 353 
minutos. Eu, Gislaine Olivi Lima, ____________________, assistente técnica 354 
administrativa do Instituto de Matemática e Estatística da Universidade de São 355 
Paulo lavrei a presente Ata que será assinada por mim e pelos membros 356 
presentes na reunião em que for discutida e aprovada. São Paulo, 07 de julho de 357 
2020.  358 


