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ATA DA 353ª SESSÃO (EXTRAORDINÁRIA) DO CTA – Aos dezesseis dias do 1 
mês de setembro de dois mil e vinte, às treze horas e cinquenta e um minutos, 2 
reuniu-se, através de videoconferência, o Conselho Técnico Administrativo do 3 
Instituto de Matemática e Estatística da Universidade de São Paulo, Edifício 4 
Professor Cândido Lima da Silva Dias, Cidade Universitária "Armando de Salles 5 
Oliveira". O senhor presidente, professor doutor Junior Barrera, diretor da 6 
unidade, declarou abertos os trabalhos com a presença dos membros: Luiz 7 
Renato Gonçalves Fontes, vice-diretor, Lucia Renato Junqueira (chefe do MAT), 8 
Fábio Armando Tal (chefe do MAP), Denise Aparecida Botter (chefe do MAE), 9 
Marcelo Gomes de Queiroz (vice-chefe do MAC), Sergio Ricardo Milaré 10 
(representante dos servidores técnicos e administrativos) e Ivan Kuvasney Lima 11 
(representante discente), perfazendo 8 comparecimentos de um total de 8 12 
membros. Demais presentes: Daniela Santana Carvalho (assistente técnica 13 
acadêmica), Flavio Teixeira da Silva (assistente técnico financeiro) e Gislaine Olivi 14 
Lima (assistente técnica administrativa), que secretariou a reunião. 1 - 15 
EXPEDIENTE: 1.1 - COMUNICAÇÕES DO PRESIDENTE – O Sr. Diretor abre a 16 
reunião, lendo o texto que segue na íntegra: “Antes de entrar diretamente no 17 
assunto específico desta reunião, por favor, permitam-me fazer uma breve 18 
reflexão que me ocorreu quando preparava a apresentação do nosso assunto de 19 
hoje. Observei que a pandemia, não só sob o aspecto de saúde pública, mas 20 
também das suas inúmeras implicações na organização do trabalho e na 21 
economia, em geral, se caracteriza por cenários voláteis, com súbitas 22 
transformações. Esta característica dificulta muito a correção das decisões do 23 
gestor, que tenta sempre escolher a decisão correta à luz do cenário conhecido e 24 
do presumível, mas acaba vendo a implementação das ações ocorrerem num 25 
terceiro cenário. Esse quadro se agrava na gestão pública, que só pode realizar 26 
compras importantes pelas morosas licitações. Os efeitos da pandemia na gestão 27 
do IME começaram pelo atropelamento da comemoração dos 50 anos, após seis 28 
meses de trabalho de várias das nossas equipes; fomos cuidadosos para planejar 29 
o segundo semestre remoto: realizamos pesquisas de necessidades, 30 
desenhamos e fabricamos suporte de câmeras, decidimos comprar webcam e 31 
mesas digitalizadoras; implementamos dois pregões, conseguimos comprar as 32 
mesas, então, simplesmente, as empresas vencedoras não entregam o produto. 33 
O investimento de cerca de um milhão e meio de reais da SEF no bloco B foi 34 
congelado pela USP devido às incertezas. Agora, o governo do Estado quer 35 
capturar as reservas da USP e da FAPESP, o que nos afetaria muito. Neste 36 
cenário, fica difícil, o gestor não aparentar ter atitudes esquizofrênicas, por mais 37 
que seja cuidadoso, informado e procurar pelas melhores soluções em cada 38 
contexto. Voltando à situação específica desta reunião: a aprovação da compra 39 
de catracas para o Bloco B, para serem usadas durante a pandemia. No momento 40 
da revisão técnica, constatou-se que faltou incluir na especificação uma placa de 41 
controle de valor aproximadamente igual ao custo de uma catraca. Dado que um 42 
dos argumentos para aprovação foi o baixo custo do investimento, considerei por 43 
bem, ressubmeter a questão ao CTA, para que confirme a sua deliberação 44 
anterior ou não. A minha posição continua a mesma: manter a compra das 45 
catracas do bloco B. A justificativa é a seguinte: as incertezas continuam muito 46 
grandes, embora com expectativas melhores do que as da época da decisão 47 
anterior; enquanto houver risco de contaminação por vírus letal, não considero 48 
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seguro realizar atividades presenciais, sem que se tenha controle rigoroso dos 49 
presentes no prédio; os alunos solicitam usar o prédio durante a pandemia; no 50 
começo do ano está previsto o uso do Bloco B pela FUVEST; se não comprarmos 51 
agora não teremos chance de comprar mais, até o início do ano que vem, caso 52 
tenhamos recursos na época; temos risco de retenção do resíduo do orçamento 53 
deste ano e de corte drástico do orçamento do próximo ano”. 1.2 - 54 
MANIFESTAÇÃO DOS MEMBROS – Não houve manifestação dos membros. 2 - 55 
ORDEM DO DIA: ADEQUAÇÃO DA PORTARIA DO BLOCO B PARA A 56 
IMPLEMENTAÇÃO DAS POLÍTICAS DE ACESSO QUE SEJAM 57 
NECESSÁRIAS DURANTE A PANDEMIA – O Sr Diretor apresenta alteração do 58 
orçamento estimado para a instalação de 02 catracas na entrada do Bloco B do 59 
IME-USP, durante a pandemia e que serão retiradas após a pandemia. A matéria 60 
sobre a instalação das catracas foi aprovada na 349ª Sessão Extraordinária do 61 
CTA, realizada em 07/07/2020. Após as explicações da Sra Gislaine, o Prof 62 
Marcelo pergunta porque a empresa não informou abertamente que a catraca não 63 
tinha a placa controladora homologada, quando apresentou o primeiro orçamento. 64 
A Sra Gislaine explica que o descritivo da catraca continha todos os detalhes com 65 
relação à exigência de que a catraca tivesse a controladora homologada pela STI 66 
e na época a empresa informou que a catraca ofertada atendia essa condição. No 67 
segundo orçamento apresentado pela empresa, ficou esclarecido que não haviam 68 
incluído a homologação da controladora no primeiro orçamento. O Sr Flavio 69 
informa que o orçamento apresentado é uma estimativa de preço, e que este 70 
normalmente diminui quando da realização da licitação. O Prof Fabio e a Profa 71 
Lucia informam que precisam se retirar da reunião. Os demais chefes também se 72 
manifestam que precisam se retirar, pois as chefias de departamento foram 73 
convocadas a participar de treinamento promovido pela Reitoria, através de  74 
videoconferência, e que este estaria se iniciando em alguns minutos. O Sr Diretor 75 
coloca o assunto em votação, esclarecendo que o que está sendo votado é que o 76 
valor máximo para a instalação das catracas seja o apresentado na presente 77 
reunião, estimado em R$ 54.000,00, que inclui as catracas, as controladoras 78 
homologadas e demais itens. Deliberação: Aprovado por 3 (três) votos favoráveis, 79 
1 (um) voto contrário e 4 (quatro) abstenções. Nada mais havendo a tratar, o 80 
Senhor Presidente declara encerrada a sessão, às quatorze horas e vinte e cinco 81 
minutos. Eu, Gislaine Olivi Lima, ____________________, assistente técnica 82 
administrativa do Instituto de Matemática e Estatística da Universidade de São 83 
Paulo lavrei a presente Ata que será assinada por mim e pelos membros 84 
presentes na reunião em que for discutida e aprovada. São Paulo, 16 de 85 
setembro de 2020.  86 


