
 1

ATA DA 302ª SESSÃO (EXTRAORDINÁRIA) DO CTA – Aos seis dias do mês 1 

de novembro de dois mil e quinze, às dez horas e vinte e quatro minutos, 2 

reuniu-se o Conselho Técnico Administrativo do Instituto de Matemática e 3 

Estatística da Universidade de São Paulo, na sala da Congregação, Edifício 4 

Professor Cândido Lima da Silva Dias, Cidade Universitária "Armando de 5 

Salles Oliveira". O senhor Presidente, Professor Clodoaldo Grotta Ragazzo, 6 

Diretor, declara abertos os trabalhos com a presença dos seguintes membros: 7 

Severino Toscano do Rego Melo (Vice-Diretor), Artur Hideyuki Tomita (Chefe 8 

do MAT), Fábio Armando Tal (Suplente de Chefe do MAP), Adilson Simonis 9 

(Chefe do MAE), Marcelo Finger (Suplente de Chefe do MAC), e Arthur Branco 10 

Costa (Suplente de representante discente de graduação). Presentes também: 11 

Joaquim Vilemar de Sousa Rocha (Assistente Técnico Financeiro), Paixão de 12 

Mattos Padrão Saldanha (Assistente Técnica Administrativa) e Daniela Santana 13 

Carvalho (Assistente Técnica Acadêmica). EXPEDIENTE: 1.1 – ATAS – A ata 14 

da sessão 301ª (ordinária), realizada em 08.10.2015, será analisada na 15 

próxima reunião. COMUNICAÇÕES DO PRESIDENTE: O Senhor Diretor não 16 

teve nada a comunicar. MANIFESTAÇÃO DOS MEMBROS: Não houve 17 

manifestação. DISCUSSÃO DA PAUTA: Inclusão dos itens 2.4 – 18 

SANTANDER UNIVERSIDADES – e 2.5 – CALENDÁRIO DE REUNIÕES 19 

2016. ORDEM DO DIA: 2.1. ATIVIDADES DE ASSESSORIA E/OU 20 

CONSULTORIA - Homologação - CANCELAMENTO da Solicitação de 21 

Credenciamento – Pedro Luiz Fagundes (MAT). Aprovado, pelo Sr. Diretor ad 22 

referendum do CTA, em 03.11.2015.  Deliberação: Homologado pela 23 

unanimidade dos presentes. 2.2. AFASTAMENTO DE 24 

DOCENTES/RELATÓRIOS – 2.2.1 - Edson de Faria (MAT) – afastamento sem 25 

prejuízo dos vencimentos e das demais vantagens, período de 01.03 a 26 

30.06.2016 (122 dias), para desenvolver projeto de pesquisa no Imperial 27 

College London, Inglaterra. Aprovado pelo Conselho do Departamento em 28 

30.09.2015. Matéria retirada de pauta em 08.10.2015. 2.2.2 - Oscar João 29 

Abdounur (MAT) – afastamento sem prejuízo dos vencimentos e das demais 30 

vantagens, período de 01.02.2016 a 31.01.2017 (366 dias), para desenvolver 31 

projeto de pesquisa no Max Planck Institut für Wissenschaftsgeschichte, Berlim. 32 

Aprovado pelo Conselho do Departamento em 30.09.2015. Matéria retirada de 33 

pauta em 08.10.2015. 2.2.3 - Valentin Raphael Henri Ferenczi (MAT) – 34 
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afastamento sem prejuízo dos vencimentos e das demais vantagens, período 35 

de 01.03 a 31.05.2016 (92 dias), para desenvolver projeto de pesquisa na 36 

Universidad de Extremadura, Badajoz, Espanha. Aprovado pelo Conselho do 37 

Departamento em 30.09.2015. Matéria retirada de pauta em 08.10.2015. 2.2.4 - 38 

Paolo Piccione (MAT) – afastamento sem prejuízo dos vencimentos e das 39 

demais vantagens, com ônus CAPES, período de 01.02 a 31.07.2016 (182 40 

dias), para realizar visita na University of Notre Dame, EUA. Aprovado pelo 41 

Conselho do Departamento em 30.09.2015. Matéria retirada de pauta em 42 

08.10.2015. 2.2.5 - Paolo Piccione (MAT) – afastamento sem prejuízo dos 43 

vencimentos e das demais vantagens, com ônus FAPESP, período de 44 

01.08.2016 a 31.01.2017 (184 dias), para realizar visitas em Ohio State 45 

University, EUA; Centro de Investigación en Matemáticas, México; Kyushu 46 

University, Japão; King´s College London, Reino Unido e Universidade de 47 

Murcia, Espanha. Aprovado pelo Conselho do Departamento em 30.09.2015. O 48 

Prof. Fabio Tal lê o ofício que foi enviado ao MAT e a resposta do 49 

Departamento. O Prof. Adilson relata como foi a última reunião do CTA e 50 

menciona que foi discutido no Conselho dele a posição do MAT de pedir para o 51 

MAE a junção de turmas, o que não foi aceito pelo Conselho do MAE, relata 52 

ainda que a Prof.ª Lúcia Junqueira na última reunião do CTA citou o número 53 

105 horas/ano de afastamento de docentes do MAT. Nesse sentido, o CTA 54 

solicitou explicações de como o Departamento irá dar conta da carga didática 55 

já prejudicada. O Prof. Clodoaldo informa que já pediu uma audiência com o 56 

Reitor, em abril e não foi atendido de imediato, tentou marcar com o Prof. 57 

Vahan Agopyan, Vice-Reitor, mas também não foi possível, então foi agendado 58 

com Prof. Antonio Carlos Hernandes, Pró-Reitor de Graduação, em Setembro 59 

de 2015 e outra para 11.11.2015, na qual o Prof. Vahan também estará 60 

presente. O Prof. Toscano informa que mais dois afastamentos já foram 61 

aprovados pelo Conselho do MAT, mas não vieram ainda para o CTA porque 62 

até o momento não tem financiamento confirmado. O Prof. Artur Tomita 63 

menciona que no total serão nove semestres para cobrir, o que levará o total 64 

do déficit de carga didática do departamento a 101 horas em 2016. Expõe 65 

também que o que há de concreto é que foram aprovadas junções de turmas 66 

na FEA e no IF; e que a junção de turmas desde que seja com o mesmo perfil 67 

não terá problemas. O Prof. Toscano diz que não é problema juntar turmas, 68 
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apenas que elas ficarão maiores. Sua posição é aprovar e enviar uma carta ao 69 

Conselho do MAT manifestando a preocupação do CTA com o déficit de carga 70 

didática e sugerindo a contratação de professores temporários. O Prof. Finger 71 

quer saber qual é a política do MAT, porque no MAC o Professor tem que dar 72 

aula 5 anos para poder se afastar por um semestre. O Prof. Artur diz que no 73 

MAT a cada três anos o professor pode se afastar por um semestre. O Prof. 74 

Artur menciona que estava em pauta, mas não foi votada, a solicitação de 75 

cargos temporários na última reunião do Conselho. O Prof. Adilson sugere que 76 

seja levado para a Reunião do dia 11.11.2015 com o Vice-Reitor e com o Pró-77 

Reitor de Graduação o problema que o Instituto está passando e que o CTA 78 

precisa deliberar sobre os afastamentos. O Prof. Clodoaldo sugere que seja 79 

enviada uma carta ao Departamento com a seguinte redação: “Tendo em vista 80 

a manifestação do MAT, bem como a declaração pelo Departamento dos 81 

respectivos substitutos aos docentes em afastamento, e em concordância com 82 

a Resolução USP 3532/89 em seu artigo 7º, ficam aprovados os 83 

afastamentos.”. A carta do Prof. Clodoaldo lida pelo Prof. Toscano é colocada 84 

em votação. Deliberação: Os afastamentos foram aprovados, juntamente com 85 

o encaminhamento da carta ao Departamento com 4 votos favoráveis, 2 86 

abstenções e 1 voto contrário. O Prof. Adilson declara que votou em branco por 87 

achar que deveria ter aguardado a reunião com o Pró-Reitor e com o Vice-88 

Reitor para tentar ver quais são as possíveis soluções. O Prof. Toscano declara 89 

que votou em branco por considerar insuficientes os esclarecimentos contidos 90 

na resposta do MAT. 2.3 - UTILIZAÇÃO DE DEPENDÊNCIAS DO IME – 91 

Concessão de espaço Físico, no Bloco B, para a Lanchonete. O Prof. Toscano 92 

expõe que o IME precisa abrir licitação para concessão de espaço físico para 93 

lanchonete. Nem toda a área antes ocupada pelo antigo restaurante será 94 

concedida. Parte dela será utilizada pelo IME para exposições, como por 95 

exemplo, a da MATEMATECA. Será uma lanchonete nos moldes da atual 96 

lanchonete do Instituto Oceanográfico, e não um restaurante com comida por 97 

kilo, com frituras. Será concedida uma área para depósito, a cozinha e parte do 98 

antigo salão. O Salão deverá ficar aberto constantemente para uso da 99 

comunidade. O Prof. informa ainda que a Universidade tem apenas um 100 

avaliador de imóveis e por isso, o IME deve contratar um externo à USP para 101 

ser mais rápido, mas para isso devemos abrir um processo e depois enviar 102 
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para a Procuradoria Geral para análise e posterior abertura da licitação. O Prof. 103 

Adilson pergunta quem vai pagar as contas de energia e água, sugerindo que o 104 

IME deva instalar um relógio para medir o consumo de energia da lanchonete. 105 

O Prof. Toscano responde que o relógio de energia será separado, e para isso 106 

será necessário um aditivo ao projeto inicial. O Prof. Toscano diz que o horário 107 

de funcionamento da lanchonete deverá ser das 7h às 21h30 e que as lojinhas 108 

do GRECIME e do CAMAT deverão ser fechadas, assim que a lanchonete for 109 

aberta. O Discente Arthur diz que o CAMAT não tem outra fonte de renda para 110 

as atividades dos alunos, por exemplo, CINIME. O Prof. Clodoaldo diz que o 111 

IME poderá financiar algumas atividades dos alunos, desde que seja permitido 112 

no orçamento. Deliberação: Aprovada por unanimidade dos presentes a 113 

abertura da licitação. 2.4 – SANTANDER UNIVERSIDADES – Apresentação 114 

dos Programas de Bolsas do Santander Universidades de 9.11 a 13.11.2015 115 

Deliberação: Aprovado pela unanimidade dos presentes. 2.5 – CALENDÁRIO 116 

DE REUNIÕES 2016 – Calendário das reuniões da Congregação, do CTA e da 117 

COP para 2016. Deliberação: Aprovado o calendário do CTA e da COP pela 118 

unanimidade dos presentes. Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente 119 

declara encerrada a sessão, às onze horas e cinquenta e três minutos, Eu, 120 

Daniela Santana Carvalho, ____________________, Assistente Técnica 121 

Acadêmica do Instituto de Matemática e Estatística da Universidade de São 122 

Paulo, lavrei a presente ata que será assinada por mim e pelos membros 123 

presentes à reunião em que ela for discutida e aprovada. São Paulo, 6 de 124 

novembro de 2015.  125 


