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1
Introdução

O presente relatório simboliza o final da nossa gestão à frente da
Diretoria do IMECC. Aquilo que parecia tão longínquo quatro anos
atrás, agora é uma realidade que está se revelando com o passar dos
dias. Está chegando a hora de passarmos o bastão adiante. Antes,
porém, acreditamos que nos cabe prestar contas à comunidade sobre
as nossas atividades durante essa gestão.

Dividimos esse relatório em cinco grandes áreas: (i) graduação, (ii)
pós-graduação, (iii) pesquisa, (iv) extensão, e (v) gestão acadêmica.
A razão para essa forma de apresentação é se mostrar em consonância
com o processo de Avaliação Institucional da universidade, que olha
para si mesma segundo essas perspectivas. Isso não significa, portanto,
que aquilo que é descrito em cada uma dessas não tenha implicações
também em outra; significa apenas que, para efeito de apresentação,
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estamos classificando as ações segundo as áreas onde elas apresentam
maior impacto.

Apresentamos ainda as nossas considerações finais, alguns dados
importantes sobre o IMECC que ajudam na avaliação do nosso cenário
atual, e finalmente o discurso proferido por ocasião da nossa posse
na Diretoria. Nosso objetivo, ao reproduzir esse discurso, é que
a comunidade possa avaliar a nossa gestão à luz daquilo que nos
propusemos a fazer.

Tudo o que será apresentado aqui tem uma importante marca que
deve ser destacada: é o resultado de um trabalho de equipe. Só é
possivel administrar uma unidade de ensino e pesquisa, como o IMECC,
através da divisão de trabalho e competências e na confiança e apoio a
todos que compõem a equipe de trabalho. Sem a dedicação de todas
essas pessoas, esse relatório não passaria dessa página.

Não podemos deixar para trás alguns agradecimentos. Estes
seriam muitos, se levarmos em conta a colaboração que tivemos
ao longo desses quatro anos. Vamos, entretanto, nos limitar a
agradecer algumas pessoas da administração central que no decorrer
dessa jornada se constituíram em partes importantes e, às vezes,
de forma decisiva, no que concerne a realização e a consolidação
de várias etapas. Nosso muito obrigado aos professores José Tadeu
Jorge e Paulo Eduardo Moreira Rodrigues da Silva, não apenas pelo
apoio nesses anos, mas também pelos exemplos de administração
universitária. Somos gratos também a Octacílio Machado Ribeiro,
Patrícia Maria Morato Lopes, Edna Aparecida Rúbio Coloma, Eduardo
Jamal Francisco dos Santos, Patrícia Ferrari Schedenffeldt, Caio César
Ceccherini, Fábio Mateus Barbosa e Luís Fernando Manarini.



O cartão de visitas de um instituto de ciências
matemáticas de uma universidade é o seu ensino
de graduação.

2
Graduação

Dentro da UNICAMP, o IMECC é parada obrigatória da maioria
dos alunos de graduação. Nenhuma outra unidade da UNICAMP
tem tantas disciplinas oferecidas nos cursos de outras unidades
como o IMECC. Além dos cursos tradicionais, nas áreas das exatas
e tecnológicas, temos ainda cursos de matemática e estatística
básicas para arquitetura, biologia, ciências sociais, farmácia, etc.
Mas o IMECC não oferece apenas disciplinas de serviço. Temos
também sob nossa responsabilidade um número muito expressivo
de alunos, distribuídos em nossos quatro cursos de graduação: (i)
bacharelado em matemática, (ii) licenciatura em matemática, (iii)
bacharelado em estatística, e (iv) bacharelado em matemática aplicada
e computacional. No apêndice A podemos encontrar a evolução do
número de alunos matriculados e do número de formados do IMECC
nos últimos quatro anos.
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Nesse cenário, é fundamental estabelecer condições para que nossos
docentes possam exercer adequadamente suas atividades de ensino.
Em termos de infraestrutura física, isso significa termos boas salas
de aula e laboratórios. Em nossa gestão promovemos uma ampla
modernização dessa infraestrutura.

2.1 Modernização da Infraestrutura de Apoio
ao Ensino de Graduação

Nas salas de aula as lousas antigas foram substituídas por lousas novas
quadriculadas. Foram instalados projetores multimídias e aparelhos de
ar condicionado nas salas. Foi adquirida também uma lousa interativa
SMART, com pedestal móvel, para uso em qualquer uma das salas de
aula. Essas melhorias foram feitas com recursos obtidos de projetos
de edital da Linha Ensino do FAEPEX e de edital da Pró-Reitoria de
Graduação.

Projeto Recurso Ano Valor R$
Recuperação e modernização das
salas de aula do IMECC

FAEPEX 2007 28.000,00

Modernização das salas de aula do
IMECC

PRG 2008 34.900,00

A infraestrutura de informática para apoio ao ensino de graduação
é proporcionada por três laboratórios: os Laboratórios de Ensino de
Graduação (LEG) I e II e o Laboratório de Estatística (LABEST). Em
2006 a configuração desses laboratórios era a seguinte:

• LEG I: Total de 37 microcomputadores com CPU Pentium D
3.0GHz, 1GB RAM, monitor CRT. Sua última atualização tinha



2.1 Modernização da Infraestrutura de Apoio ao Ensino de Graduação 11

ocorrido em 2005, com recursos do FAEPEX (40%) e do próprio
IMECC (60%).

• LEG II: Total de 20 microcomputadores com CPU Celeron
2.0GHz, 256MB RAM, monitor CRT. Sua última atualização
tinha ocorrido em 2003, com recursos orçamentários do IMECC.

• LABEST: Total de 16 microcomputadores com CPU Pentium
4, 2.8GHz, 512MB RAM, monitor CRT. Sua última atualização
tinha ocorrido em 2004, com recursos orçamentários do IMECC.

Também estava disponível, para a impressão dos trabalhos dos
alunos, uma impressora laser HP 4100, em operação, então, há
aproximadamente 8 anos.

Através de recursos de projetos de editais da Linha Ensino do
FAEPEX, promovemos uma completa atualização da nossa infraestru-
tura de informática.

Atualmente os laboratórios de ensino contam com os seguintes
equipamentos:

• LEG I: Total de 37 microcomputadores com CPU Core I7,
4GB RAM, monitor LCD 19", sistema operacional Windows XP.
Atualização no segundo semestre de 2010.

• LEG II: Total de 20 microcomputadores com CPU Core2Duo,
2GB RAM, monitor LCD 19", sistema operacional Ubuntu.
Atualização no segundo semestre de 2008.

• LABEST: Total de 16 microcomputadores com CPU Core2Quad,
3GB RAM, monitor LCD 19", sistema operacional Windows XP.
Atualização no segundo semestre de 2009.

Foi também adquirida uma nova impressora HP 4015 em substitui-
ção à impressora antiga.
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Projeto Recurso Ano Valor R$
Atualização da infra-estrutura de
informática para os alunos de gra-
duação do IMECC

FAEPEX 2008 20.500,00

Apoio à atualização da infra-
estrutura dos laboratórios de en-
sino de graduação do IMECC

FAEPEX 2009 35.000,00

Apoio à atualização da infra-
estrutura computacional dos lab-
oratórios de ensino de graduação
do IMECC

FAEPEX 2009 21.988,25

Ampliação e atualização da infra-
estrutura computacional dos lab-
oratórios de ensino de graduação
do IMECC

FAEPEX 2010 67.700,00

Os equipamentos antigos do LEG II e do LABEST foram realocados
no laboratório do LEM (sala S007 do prédio anexo) e os equipamentos
antigos deste último foram fornecidos para a Escola Estadual Físico
Sérgio Porto.



Um dos grandes diferenciais de uma unidade de
ensino e pesquisa é a sua pós-graduação.

3
Pós-Graduação

No IMECC temos atualmente quatro programas de pós-graduação com
avaliações muito boas da CAPES.

Programa
Conceito CAPES
2004/2006

Conceito CAPES
2007/2009

Matemática 7 7
Matemática Aplicada 5 6
Estatística 4 5
Matemática Universitária 4 5

Para atingir e manter um elevado nível de excelência na pós-
graduação são necessários vários fatores. Certamente o mais impor-
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tante são os recursos humanos. Bons orientadores e bons alunos são
imprescindíveis para o sucesso de um programa de pós-graduação.
Porém, sem uma infraestrutura adequada, esse sucesso pode ficar
comprometido. Nesse sentido, cabe a uma diretoria de unidade de
ensino e pesquisa tentar prover as melhores condições possíveis de
infraestrutura para o pleno desenvolvimento das atividades de pós-
graduação.

3.1 Laboratórios para a Pós-Graduação

A maior ação da Gestão 2006-2010 no apoio às atividades de pós-
graduação foi a construção do Laboratório de Computação Científica
(LCC). Esse laboratório foi construído totalmente com recursos
extraorçamentários. As obras de ampliação do subsolo foram feitas
com recursos de projeto de edital CT-INFRA 01/06 da FINEP. A
aquisição dos computadores e mobiliário e a instalação do cabeamento
de dados e sistema de monitoramento foram feitas com recursos de
projeto de edital PRPG.

Projeto Recurso Ano Valor R$
Ampliação do subsolo para im-
plementação de laboratórios de
pesquisa

FINEP 2007 471.424,00

Infra-estrutura para o laboratório
de computação científica (LCC)

PRPG 2007 196.000,00

Essa obra no subsolo representou um desafio para todas as
partes envolvidas devido à necessidade de remoção do talude para
a construção de uma parede de contenção. O resultado final,
entretanto, compensou todo esse trabalho. Temos hoje quatro
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Figura 3.1: Esboço original do LCC.

modernos laboratórios, totalizando mais de 150 m2 de área construída,
dedicados aos alunos de pós-graduação do IMECC. Eles contam
atualmente com os seguintes equipamentos:

• LCC I: Total de 23 microcomputadores com CPU Core I7, 4GB
RAM, monitor LCD 22".

• LCC II: Total de 10 microcomputadores com CPU Core2Quad,
4GB RAM, monitor LCD 19".

• LCC III: Total de 10 microcomputadores com CPU Core2Quad,
4GB RAM, monitor LCD 19".

• LCC IV: Total de 12 microcomputadores com CPU Core2Quad,
4GB RAM, monitor LCD 19".

A construção desses laboratórios atacou também um dos maiores
problemas da nossa pós-graduação que é o espaço físico. A necessidade
de aumento do espaço físico destinado à pós-graduação faz parte do
Planejamento Estratégico do IMECC e a Gestão 2006-2010 procurou
atacar esse problema de diversas formas. Além da ampliação do subsolo
do prédio principal, conseguimos recursos e iniciamos o processo de
construção do novo prédio. Uma vez finalizado, e com a migração
dos laboratórios de pesquisa do prédio da pós-graduação para o prédio
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Figura 3.2: Foto do LCC I.

novo, mais espaço estará disponível para essa demanda. O “predinho”
poderá, dessa forma, vir a ser dedicado exclusivamente para a pós-
graduação.

3.2 Novo Desafio: Especialização à Distân-
cia

Novos desafios também estão no horizonte da nossa pós-graduação.
Respondendo a um chamado do Governo do Estado de São Paulo,
aceitamos mais uma difícil tarefa, sobretudo pela novidade que repre-
senta para nós. Trata-se do programa de pós-graduação Lato Sensu
para o quadro do magistério público dentro do projeto REDEFOR
(Rede São Paulo de Formação Docente). Esse programa consiste
em um curso de especialização a distância para professores do ensino
fundamental II e do ensino médio. Serão oferecidas 8 disciplinas,
com duração de 360 horas por ano. Em 2010 estão sendo oferecidas
1.200 vagas e em 2011 serão oferecidas mais 2.800 vagas pelo IMECC
exclusivamente para os professores de matemática da rede pública
estadual.



A UNICAMP nasceu com a vocação para a
pesquisa, e com o IMECC isso não poderia ser
diferente.

4
Pesquisa

Nos últimos anos, em particular, pudemos observar um aumento
considerável da produtividade em pesquisa. Dos vários indicadores
existentes, um dos mais importantes é o número de artigos publicados
em revistas internacionais, que tem se mostrado muito expressivo. De
2006 a 2009 a produção medida pelos artigos publicados em revistas
internacionais (veja Figura 4.1) aumentou cerca de 40%, mesmo tendo
o número de docentes ativos nesse período sofrido uma ligeira queda.
Outro indicador interessante que reflete o aumento da atividade de
pesquisa e a sua qualidade é o número de bolsistas de pós-doutorado,
que aumentou de 7 em 2006 para 20 em 2009 (bolsas FAPESP).

Uma das consequências do aumento da atividade de pesquisa
é o crescimento da demanda por espaço físico. Exemplos típicos
são as demandas por salas para pós-docs, professores visitantes e
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Figura 4.1: Número de artigos publicados em periódicos especializados
arbitrados de circulação internacional.

colaboradores, e espaço para laboratórios de pesquisa. A necessidade
do aumento de espaço físico representa por si só um problema, que
pode trazer novas dificuldades se for feito sem planejamento.

A planta física do IMECC é composta atualmente por dois edifícios:
o principal e o anexo. Originalmente o edifício principal era usado
para salas de aula e de professores, enquanto o do prédio anexo era
usado para salas dos alunos de pós-graduação. A demanda meritória
pela instalação de laboratórios acabou levando a um loteamento sem
planejamento desses prédios. Espaços destinados a salas de aula, por
exemplo, foram convertidos em laboratórios, o que apenas mudou a
cara do problema, que passou a atender pelo nome de falta de salas
de aula para graduação e pós-graduação.

Sabemos que uma das diretrizes da Diretoria de uma unidade de
ensino e pesquisa é promover as melhores condições de infraestrutura
possíveis para o pleno desenvolvimento das suas atividades fins. Para
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as atividades de pesquisa, são dois os pilares básicos: laboratórios e
biblioteca. Como vemos, no caso do IMECC, há um problema de
infraestrutura bem localizado – falta de espaço físico – que ataca esses
pilares e que requer atenção imediata. Nesse panorama, cabe-nos,
em consonância com o planejamento estratégico do IMECC, procurar
aumentar o nosso espaço físico e racionalizar o seu uso.

No capítulo anterior, página 14, já descrevemos nossas ações no
sentido de aumentar o espaço físico dedicado para a pós-graduação.
Vamos descrever aqui nossas ações visando diretamente as atividades
de pesquisa, embora com consequências nas outras atividades fins,
que envolveram a construção de um novo prédio para o IMECC. São
descritas também nossas ações para melhorias na biblioteca, visando
aumento do espaço físico (no sentido da capacidade de armazenamento
de livros e periódicos) e do aumento do seu acervo.

4.1 O Novo Prédio

Figura 4.2: Desenho da fachada do novo prédio do IMECC.
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Em nossa Gestão, fizemos os projetos, captamos os recursos e
realizamos a licitação para a construção do novo prédio do IMECC.
Esse prédio foi planejado para ser utilizado pelos laboratórios de
pesquisa do IMECC. Por se tratar de uma estrutura modular, está
prevista a sua expansão futura para atender novas demandas como
para a instalação de novos laboratórios ou de crescimento dos atuais.
A fachada do novo prédio está ilustrada na Figura 4.2.

A Figura 4.3 ilustra a disposição interna do novo prédio. Além de
espaço para laboratórios, está previsto espaço para salas de seminários
e videoconferências. A questão da acessibilidade está plenamente
contemplada no projeto, uma vez que os banheiros já estão adaptados
para pessoas com necessidades especiais e está previsto espaço interno
para instalação de um elevador.

Figura 4.3: Desenho da disposição interna.
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Projeto Recurso Ano Valor R$
Construção do Laboratório
de Computação Científica
do IMECC

PIDS
PRDU
Nossa Caixa

2008 1.504.468,29

O início da construção do novo prédio está prevista para até o final
de 2010. Caberá à próxima Gestão cortar a fita e inaugurar o prédio!

4.2 Estantes Deslizantes para Periódicos

O acesso aos periódicos especializados é fundamental para o desen-
volvimento das atividades de pesquisa, e a biblioteca do IMECC tem
um excelente acervo de periódicos para apoiar o desenvolvimento
das nossas pesquisas. Entretanto, em 2006 a BIMECC encontrava-
se diante de um grave problema com relação ao seu conjunto de
periódicos, que era a falta de espaço para armazenar suas coleções
e receber os novos exemplares. A gestão 2006-2010 resolveu atacar
esse problema. Visto que estruturalmente não havia como aumentar
o espaço físico da biblioteca, a solução encontrada para esse fim foi
adquirir um arquivo deslizante. Um conjunto de arquivos deslizantes
é uma solução prática para a organização de objetos, aumentando a
capacidade de armazenamento e proporcionando economia de espaço,
com variedade e modulação na composição interna e possibilidade de
expansão futura.

A aquisição dos arquivos deslizantes foi planejada para ser execu-
tada em duas etapas. Na primeira, foi adquirido um conjunto com 11
módulos de 6 estantes dupla-face, com capacidade correspondente a
792 metros lineares de livros; na segunda, foi adquirido um conjunto
com 9 módulos de 6 estantes dupla-face, com capacidade de 648
metros lineares. Na Figura 4.4 temos uma imagem desse conjunto
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de estantes deslizantes. Para maior segurança, optamos ainda por
construir um berço em concreto armado no solo da biblioteca para
servir de apoio dos trilhos das estantes.

Projeto Recurso Ano Valor R$
Berço/plataforma para estante
deslizante - 1a etapa

AIU 2008 19.421,24

Estantes deslizantes para
BIMECC - 1a etapa

FAPESP 2008 104.000,00

Berço/plataforma para estante
deslizante - 2a etapa

AIU 2010 31.181,98

Estantes deslizantes para
BIMECC - 2a etapa

FAPESP 2010 101.584,00

Atualmente capacidade total do acervo da BIMECC compreende
2340 metros lineares, dos quais as estantes deslizantes contribuem com
1440 metros lineares. Segundo estimativas da diretoria da BIMECC,
o problema de espaço para periódicos na BIMECC está devidamente
equacionado pelos próximos 5 anos.

4.3 Mais Livros

A biblioteca do IMECC conta, até o momento em que esse relatório
está sendo escrito, com 39.360 obras entre livros do acervo geral,
da Coleção Mário Schenberg, do acervo do LEM e as dissertações
e teses defendidas nos cursos de pós-graduação. Temos ainda 731
assinaturas de periódicos, sendo 394 com assinaturas correntes e 337
com assinaturas encerradas.
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Figura 4.4: Conjunto de estantes deslizantes da biblioteca do IMECC.

Esse número de livros, entretanto, está em vias de aumentar
significativamente. Da fato, graças ao excelente trabalho da equipe
da BIMECC, fomos contemplados na sexta edição do programa FAP-
Livros da FAPESP com recursos para a aquisição de 4.197 novos livros,
o que representa mais de 10% do acervo da BIMECC.

Projeto Recurso Ano Valor US$
FAP-Livros VI FAPESP 2010 318.185,00
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4.4 Outras Ações

A impressão de trabalhos científicos faz parte do dia a dia da pesquisa.
Em 2007 a impressora hpdoc, utilizada por docentes e pesquisadores,
era um modelo HP4050, já em fase final de vida útil. Para substituir
a impressora HP4050 foi adquirida a impressora HP4250. Trata-se de
uma impressora de grande porte equipada com 3 bandejas e que permite
a impressão em modo dúplex, e consequentemente uma economia
substancial de papel.

Projeto Recurso Ano Valor R$
Aquisição de impressora dúplex FAPESP 2007 8.873,64

O uso do sistema de videoconferência também já faz parte do am-
biente das atividades de pesquisa. Exemplos vão desde a colaboração
com outros pesquisadores em outras instituições, passando pelo ensino
a distância, até a participação em defesas de tese. Seguindo uma
tendência mundial, equipamos a nossa Sala de Defesa de Tese com
um moderno sistema de videoconferência.

Projeto Recurso Ano Valor R$
Aquisição de um sistema de
videoconferência

PRPG 2010 45.900,00



As atividades de extensão no IMECC estão his-
toricamente associadas aos cursos de formação
continuada de professores.

5
Extensão

Os cursos de especialização modalidade extensão sob responsabilidade
do Laboratório de Ensino de Matemática (LEM) são cursos de
importância amplamente reconhecida na comunidade externa, e são
responsáveis pela grande visibilidade externa do IMECC nos setores
relacionados ao ensino fundamental e médio.

Na Gestão 2006-2010 procuramos incentivar o aumento das ativi-
dades de extensão do IMECC através de duas novas ações, que
foram a institucionalização da Olímpiada de Matemática da Unicamp
e a criação do Núcleo de Estudos em Melhoria Organizacional.
Procuramos ainda aumentar a visibilidade do IMECC através da
realização de vários eventos científicos. Fazemos a seguir um resumo
dessas atividades.
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5.1 Institucionalização da OMU

A Olimpíada de Matemática da UNICAMP (OMU) existe desde 1985,
graças à iniciativa e dedicação do Prof. Dr. Antônio Carlos do Pa-
trocínio (DM). Depois de 24 edições, com a saída do Prof. Patrocínio
para colaborar na OBMEP (Olimpíada Brasileira de Matemática das
Escolas Públicas), a continuidade da OMU foi colocada em xeque.
A Gestão 2006-2010 entendeu que seria necessário a institucionaliza-
ção da OMU para garantir sua continuidade, fazendo dela assim não
mais apenas uma iniciativa isolada de um professor, mas sobretudo
uma atividade oficial de extensão do instituto. Para tanto foi elaborado
um regimento, aprovado pela Congregação em 2009, e nomeada uma
comissão organizadora. A atual composição dessa comissão é: Prof.
Dr. Petronio Pulino (DMA, e coordenador da comissão), Prof. Dr.
Marcelo Firer (DM), Profa. Dra. Laura Letícia Ramos Rifo (DE) e
a Profa. Dra. Claudina Izepe Rodrigues (LEM). O apoio financeiro
da Diretoria e a cobrança de algumas taxas de inscrição garantem o
funcionamento da OMU.

A OMU tem como principais objetivos: motivar os participantes
para um aprofundamento no estudo da matemática através da reso-
lução de problemas desafiadores; desenvolver técnicas e habilidades que
geralmente não são abordadas em sala de aula; promover a integração
entre os professores de matemática do ensino médio e os docentes de
matemática da universidade para um intercâmbio de experiências.

No ano de 2009, na XXV OMU, tivemos 90 escolas participando
na primeira fase. Na segunda fase foram 50 escolas participando com
um total de 416 alunos inscritos, dos quais 132 foram classificados
para a terceira fase. Esses 132 alunos representam 33 escolas. Na
XXV OMU foram premiados 26 alunos, sendo 3 medalhas de ouro,
5 medalhas de prata, 8 medalhas de bronze e 10 menções honrosas.
Esses alunos representam 11 escolas de ensino médio da região de
Campinas, bem como das cidades de Amparo, Rio Claro, Sorocaba,
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Jundiaí, São José dos Campos, Mogi Guaçu e Piracicaba. Todos os
alunos receberam um livro como recordação, além do certificado de
participação mencionando a sua premiação.

No ano de 2010, na XXVI OMU, tivemos 75 escolas participando
na primeira fase. Na segunda fase foram 59 escolas participando com
um total de 490 alunos inscritos, dos quais 118 foram classificados
para a terceira fase. Esses 118 alunos representam 31 escolas.

A OMU já faz parte do calendário de várias escolas de ensino médio
das regiões de Campinas, Ribeirão Preto, Sorocaba e São Jose dos
Campos. É um evento muito importante nas atividades tanto dos
professores, através da valorização de seu trabalho na preparação dos
alunos, quanto nas atividades dos alunos que participam da OMU,
possibilitando uma experiência nova através do contato com uma outra
realidade diferente daquelas que estão acostumados nas escolas de
ensino médio.

5.2 Criação do NEMO

O Núcleo de Estudos em Melhoria Organizacional (NEMO) foi criado
em 2007 e encontra-se diretamente ligado à Diretoria do IMECC.
Alguns de seus principais objetivos são: prover o IMECC com um
espaço acadêmico para a realização de atividades relacionadas ao tema
Melhoria Organizacional e elaborar e executar projetos e atividades
com caracteristícas interdisciplinares no ensino e na aprendizagem
de processos relacionados à Melhoria Organizacional. Nesse sentido,
destacam-se os cursos de metodologia Seis Sigma com formação Green
Belt e Black Belt. O NEMO é coordenado pelo Prof. Dr. Ademir
José Petenate (DE) e tem como colaboradores Maurício Calixto de
Andrade, José Wilson Moretti, Marcelo Meireles Petenate, Virgílio
Ferreira Marques dos Santos e Renata Aparecida Bristoti.

Esses cursos oferecidos pelo NEMO são uma importante fonte
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de recursos extraorçamentários do IMECC por conta das taxas de
ressarcimento – AIU (Apoio Institucional à Unidade) – cobradas dos
cursos de extensão. De janeiro de 2007 a setembro de 2010 foram
oferecidos 95 cursos com mais de 3.500 alunos matriculados. Nesse
período, os recursos para o AIU somaram R$ 289.349,77. O NEMO
também colabora com a contratação de profissionais para apoio das
atividades do IMECC nos setores de informática, biblioteca e extensão,
totalizando um aporte de R$ 240.240,00 no mesmo período. O NEMO
ainda contribuiu com R$ 75.000,00 para a limpeza e pintura do prédio
principal (veja página 46).

5.3 Eventos

O IMECC sediou e apoiou a realização de vários eventos científicos
nos últimos quatro anos, dos quais destacamos, dentre outros: II,
III, IV e V Encontro Científico dos Alunos de Pós-Graduação do
IMECC (2007 a 2010); XIV CLAB – Congresso Latino-Americano de
Biomatemática (2007); Leonard Euler, 300 (2007); II Conference on
Computational and Mathematical Population Dynamics (2007); ICCA8
– 8th International Conference on Clifford Algebras and their Appli-
cations in Mathematical Physics (2008); VII Brazopt – 7th Brazilian
Workshop on Continuous Optimization (2008); Colóquio Científico dos
40 anos do IMECC (2008); I e II Oficina de Sistemas Dinâmicos (2009
e 2010); Série de Conferências “Pensamento Matemático” (2009 e
2010); I Escola de Verão Franco-Brasileira de Fluídos (2010).



O IMECC está organizado do ponto de
vista acadêmico em três departamentos: DM
(Matemática), DMA (Matemática Aplicada) e
DE (Estatística).

6
Gestão Acadêmica

A organização do IMECC está intimamente relacionada com os cursos
oferecidos, sob responsabilidade de cada um de seus departamentos,
a saber: (i) Bacharelado e Licenciatura em Matemática, Mestrado e
Doutorado em Matemática; (ii) Bacharelado em Matematica Aplicada
e Computacional, Mestrado e Doutorado em Matemática Aplicada;
(iii) Bacharelado em Estatística, Mestrado e Doutorado em Estatís-
tica. O IMECC ainda oferece o curso de Mestrado Profissional em
Matemática Universitária. Dessa forma, ao contrário de algumas
Unidades de Ensino e Pesquisa da Unicamp, a estrutura departamental
do IMECC está intimamente relacionada com as suas atividades fim,
o que certamente contribui para o seu bom desempenho.

O principal órgão colegiado do IMECC é a sua Congregação, que
se reúne ordinariamente a cada dois meses. Ela é composta por
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representantes docentes, discentes e dos servidores administrativos,
Chefes de Departamentos, Coordenadores de Ensino de Graduação,
Pós-Graduação e Extensão, Diretor Associado e Diretor. Abaixo
da Congregação está o Conselho Interdepartamental (CI), composto
pelos Chefes de Departamento, representante discente e Diretor.
Participaram do CI como convidados, durante a Gestão 2006-2010,
o Coordenador de Ensino de Graduação, o Coordenador de Pós-
Graduação e o Diretor Associado. O CI é responsável por decisões
a respeito dos assuntos cuja natureza não demanda manifestação da
Congregação, e para tal reúne-se semanalmente. A transparência tem
sido marca registrada do CI e da Congregação. De fato, com o uso
da Internet, desde 2003 todos os resumos das reuniões do CI e as
pautas e atas das reuniões da Congregação estão disponíveis online
para consulta de todos os membros da comunidade do IMECC.

Do ponto de vista administrativo, o IMECC possui uma das mais
baixas relações entre funcionários administrativos e docentes dentro
da UNICAMP. Os setores acadêmicos (Secretaria de Departamentos,
Graduação e Pós-Graduação) estão sob a responsabilidade da Assis-
tente Técnica da Unidade (ATU) e os demais setores sob responsa-
bilidade da Diretoria Administrativa. Essa organização visa otimizar
o uso dos recursos humanos, uma vez que todos os Departamentos
são atendidos pela mesma Secretaria, assim como com os cursos de
Graduação e Pós-Graduação. Em quase todos os setores o número de
funcionários é plenamente adequado para o desempenho das atividades.

Os recursos financeiros do IMECC tem permitido o seu funciona-
mento dentro de padrões razoáveis. Isso é possível em grande parte
graças ao trabalho da CPAG (Comissão Permanente de Aquisição e
Gastos). Essa comissão atua de modo a otimizar o uso dos recursos
disponíveis, e para isso ela recorre principalmente ao planejamento.
Atuando com avaliações criteriosas das despesas solicitadas, a CPAG
permitiu que o IMECC conseguisse realizar economias que se trans-
formaram em investimentos dentro da unidade. Além disso, buscando
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Figura 6.1: Resumos das reuniões do conselho interdepartamental,
pautas e atas da congregação, etc, disponíveis na internet.

sempre executar de forma mais efetiva o seu orçamento, o IMECC foi
uma das primeiras unidades da UNICAMP a realizar compras através
do sistema de pregão eletrônico.

A seguir descrevemos as atividades que realizamos no âmbito da
Gestão Acadêmica.

6.1 Informática

A infraestrutura de rede de informática do IMECC passou por uma
ampla e completa modernização durante a gestão 2006-2010. As ações
foram desenvolvidas em duas grandes frentes, a saber: (i) Implantação
da Rede Gigabit, e (ii) Infraestrutura do Sistema Central. Os projetos
foram desenvolvidos em várias fases, que descreveremos a seguir.
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6.1.1 Implantação da Rede Gigabit

Este projeto consistiu da reforma das instalações físicas da rede de
dados do prédio principal do IMECC, com os objetivos de aumentar a
largura de banda disponível para os usuários finais para a velocidade de
1Gbps, descentralizar a infraestrutura existente para facilitar serviços
de expansão futura e integrar a rede de dados com a rede de telefonia
(cabeamento estruturado).

Substituição do cabeamento do prédio principal

Consistiu da substituição de toda a infraestrutura de rede existente
e instalação de 420 pontos de categoria 6 (salas de professores,
área administrativa e uplinks dos laboratórios de informática). Foi
elaborado durante a Gestão 2002-2006 como parte do subprojeto
“Modernização e atualização dos laboratórios de informática da área
de exatas” dentro do projeto CT-INFRA 01/05 da UNICAMP, iniciado
em 2007 e finalizado em 2008.

Projeto Recurso Ano Valor R$
Fornecimento e instalação de
cabeamento de dados para o
prédio principal do IMECC

FINEP 2008 203.000,00

Substituição do cabeamento da área de informática

Consistiu da substituição da infraestrutura de rede da área de infor-
mática, com a instalação de 60 novos pontos de categoria 6.

Projeto Recurso Ano Valor R$
Fornecimento e instalação de
cabeamento de dados para a área
de informática do IMECC

AIU 2008 11.855,00
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Substituição de switches

Em conjunto, estes switches agregaram um total de 360 pontos de
alta velocidade, permitindo ampliar a largura disponível para os usuários
finais, bem como para os laboratórios de informática.

Projeto Recurso Ano Valor R$
Aquisição de 5 switches de 24
portas

FAPESP 2008 36.967,70

Aquisição de 5 switches de 48
portas

IMECC 2009 42.750,00

Ampliação da infraestrutura de rede da biblioteca do IMECC

Reforma das instalações de rede de dados da Biblioteca do IMECC,
com a instalação de 40 novos pontos. Foi elaborada durante a Gestão
2002-2006 como parte do subprojeto “Modernização e recuperação da
infraestrutura do sistema de bibliotecas e arquivos de pesquisa", dentro
do projeto CT-INFRA 01/04 da UNICAMP, e finalizado em 2007.

Projeto Recurso Ano Valor R$
Fornecimento e instalação de
cabeamento de dados na biblio-
teca do IMECC

FINEP 2007 29.313,73

Ampliação da infraestrutura de rede do prédio anexo do IMECC

Consistiu em ampliar a rede de dados do prédio anexo para a parte
antiga do prédio. Foram instalados 93 novos pontos de rede e feita a
sua interligação com a rede principal do Instituto.
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Projeto Recurso Ano Valor R$
Fornecimento e instalação de
cabeamento de dados para o
prédio anexo do IMECC

CAPES 2007 16.166,48

Cabeamento de rede de comuni-
cação - prédio anexo

CAPES 2007 16.700,00

Implantação de infraestrutura de rede nos Laboratórios de Com-
putação Científica

Projeto e recursos descritos na página 14.

Implantação de infraestrutura de telefonia à rede de dados

Este projeto contemplou as providências finais necessárias para a
integração das redes de dados e de telefonia, com a interligação do
DG (Distribuidor Geral) de telefonia ao backbone da rede de dados.

Projeto Recurso Ano Valor R$
Implantação de Infraestrutura de
Telefonia à Rede de Dados -
Telefonia

IMECC 2009 5.885,00

6.1.2 Implantação do Datacenter do IMECC

O Datacenter do IMECC – ambiente dedicado exclusivamente à
hospedagem de equipamentos servidores – está sendo implantado com
o objetivo de melhorar as condições de hospedagem dos servidores de
rede do Instituto e de aumentar a confiabilidade e segurança do sistema
central. A consolidação deste novo ambiente implica na realização
de vários investimentos, muitos dos quais já foram realizados, e que
descreveremos a seguir.
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Ampliação da capacidade de armazenamento dos servidores cen-
trais

Aquisição de discos de maior capacidade de armazenamento e de
controladores RAID, de modo a possibilitar o aumento da quota de
disco dos usuários e ao mesmo tempo o aumento no nível de segurança
dos dados armazenados.

Projeto Recurso Ano Valor R$
Aquisição de 6 discos de 500 GB
SATA II 7200 RPM

FAPESP 2007 2.310,00

Aquisição de 2 controladoras
MEGARAID SATA de 4 canais

FAPESP 2007 2.340,00

Aquisição de novos servidores

Foram adquiridos 3 servidores com as seguintes especificações: pro-
cessador Intel Xeon X3360 (4 núcleos, 2,83 Ghz); placa mãe baseada
no chipset Intel Server 3210, 4 slots de memória DDR-2 667/800 Mhz
(dual channel) com capacidade de até 8 Gb; discos rígidos: 3 Hds
SATA-II de 1 Tb, 2 Hds SATA-II de 500Mb, etc.

Projeto Recurso Ano Valor R$
Aquisição de 3 novos servidores FAPESP 2009 35.217,00

Novo No-break

Foi adquirido um novo no-break com capacidade de 10 kVA, para
substituição aos no-break antigos, com mais de oito anos de uso.

Projeto Recurso Ano Valor R$
Aquisição de no-break FAPESP 2009 15.297,00



36 Gestão Acadêmica

Instalação de Rede Elétrica Independente

Foi providenciada a instalação de uma rede elétrica exclusiva para a
alimentação dos servidores de rede, conectada diretamente à cabine
de força do Instituto, sendo também refeita a malha de aterramento
correspondente.

Projeto Recurso Ano Valor R$
Adequação da rede elétrica para
datacenter

AIU 2010 7.819,20

Aquisição de grupo gerador para o datacenter

Em lugar de se adquirir bancos de bateria para o novo no-break a
fim de ampliar o seu tempo de autonomia, optou-se pela aquisição
de um grupo gerador (capacidade de 20 kVA), que além de implicar
em menores custos ainda provê autonomia virtualmente ilimitada no
funcionamento do sistema central. Desta forma, pretende-se que o sis-
tema central do IMECC opere ininterruptamente, independentemente
das eventuais quedas de energia elétrica que venham a ocorrer no
Instituto.

Projeto Recurso Ano Valor R$
Aquisição e instalação do grupo
gerador para datacenter

IMECC 2010 45.000,00

6.1.3 Política de Softwares

Programa Microsoft Academic Alliance

O programa Microsoft Academic Alliance vem sendo utilizado no
IMECC desde 2003 para oferecer aos professores e aos alunos de pós-
graduação e de graduação a possibilidade de obterem, gratuitamente,
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licenças de uso de uma grande variedade de softwares que são
comercializados pela empresa Microsoft, mesmo em seus equipamentos
particulares. A adesão ao programa foi renovada por mais 3 anos a
partir de novembro/2009.

Projeto Recurso Ano Valor US$
Microsoft Academic Alliance AIU 2009 799,00

Aquisição de licenças do software Matlab

O software Matlab vinha tendo suas licenças fornecidas de forma
centralizada pela própria universidade até o ano de 2008. A partir
de então, não foi mais possível realizar a aquisição e administração do
software desta forma, tendo sido necessário que o Instituto passasse
a adquirir e gerenciar suas próprias licenças. Assim, foram adquiridas
pelo Instituto, em 2009, 100 licenças de uso do release R2009a.

Projeto Recurso Ano Valor R$
Licenças do Matlab e toolboxes IMECC 2009 22.165,91

Adoção do software brOffice na área administrativa

O software Microsoft Office foi substituído pelo software brOffice
nos equipamentos da área administrativa do Instituto. Esta foi
uma iniciativa pioneira, na Unicamp, da adoção sistemática de uma
ferramenta de escritório de uso livre para a produção de documentos
administrativos, tendo sido utilizado como uma das referências para a
proposta de adoção de formatos abertos para documentos digitais na
Universidade, que está em fase de discussão pelo ConTIC (Conselho
de Tecnologia da Informação e Comunicação).
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Programa IBM Academic Initiative

A partir de 2010, o IMECC também passou a participar do programa
IBM Academic Initiative, que oferece aos professores e aos alunos de
pós-graduação e de graduação a possibilidade de obterem licenças de
uso de softwares comercializados por esta empresa.

6.2 Acessibilidade

A acessibilidade em edifícios públicos é garantida pela Lei Estadual
11.263 de 12 de novembro de 2002 e pela Lei Federal 5.296 de 2 de
dezembro de 2004. O parágrafo primeiro do artigo 23 da Lei 11.263/02
diz que “a implementação das adaptações, eliminações e supressões
de barreiras arquitetônicas referidas no caput deste artigo deverá ser
iniciada a partir do primeiro ano de vigência desta lei e completada em
até quatro anos”. O prazo estabelecido pela Lei Estadual terminava,
portanto, em 12 de novembro de 2006. A atual Gestão assumiu a
direção do IMECC em 13 de novembro de 2006, coincidentemente
um dia após o término do prazo previsto pela Lei, e desde então
não economizou esforços no sentido de garantir a plena acessibilidade
dentro do edifício principal do IMECC. O discurso de posse foi taxativo:
“é inconcebível que hoje as pessoas com necessidades especiais tenham
dificuldades com a Matemática não pelas dificuldades inerentes à
natureza da matéria e ao seu aprendizado, mas por causa da construção
de um prédio”.

Agora a acessibilidade é garantida pela construção de um elevador
no edifício principal. Esse elevador atende o subsolo, saguão e aos
três andares superiores do edifício. Além de garantir acessibilidade a
pessoas com necessidades especiais, o elevador auxilia também todos
aqueles que devem evitar o uso das escadas.
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Figura 6.2: Detalhe do projeto do elevador do IMECC.

Projeto Recurso Ano Valor R$
Instalação de elevador no prédio
principal

PRDU
Itaú

2010 454.806,11

Outro passo na promoção da acessibilidade foi a reforma do
banheiro do prédio anexo para atender a cadeirantes. Embora o
primeiro e o segundo andares do prédio anexo tenham problema com
relação à acessibilidade (característica infelizmente comum a quase
todos os “predinhos”), uma pessoa cadeirante pode usar as salas do
andar térreo. Dessa forma, temos hoje plenas condições de receber
em nossa pós-graduação um estudante com necessidades especiais.
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A acessibilidade também foi uma preocupação na elaboração do projeto
do novo prédio, como descrito na página 20.

Projeto Recurso Ano Valor R$
Reforma do banheiro do prédio
anexo para cadeirantes

IMECC 2010 19.800,00

6.3 Segurança Patrimonial

6.3.1 Sistema de Câmeras de Vigilância

Para ampliar o nível de segurança nas dependências do IMECC, foi
instalado um sistema de câmeras de segurança, para o monitoramento
das áreas de circulação do prédio principal, entrada do prédio anexo,
laboratórios computacionais e áreas de circulação da Biblioteca. O
sistema conta atualmente com 24 câmeras em operação, está prevista
também a sua ampliação para 30 câmeras, dada a necessidade de
aumentar o monitoramento na área do sub-solo, devido à instalação
dos novos laboratórios computacionais.

Projeto Recurso Ano Valor R$
Circuito fechado de TV FAPESP 2007 15.516,70
Instalação de sistema de moni-
toramento com câmeras de vídeo

AIU 2008 9.010,60

Pontos de rede com câmeras de
monitoramento para BIMECC

PIDS 2010 20.872,00

Sistema de monitoramento com
câmeras para biblioteca

IMECC 2010 26.500,00
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6.3.2 Sistema de Controle de Acesso

Também visando ampliar o nível de segurança e ao mesmo tempo
facilitar a implantação de políticas de controle de acesso às dependên-
cias do Instituto (prédio principal e prédio anexo), foi implantado o
sistema automatizado de controle de acesso nas portas de entrada dos
prédios, com a utilização do cartão universitário. Posteriormente, este
sistema foi ampliado para possibilitar também o controle de acesso
às salas de aulas do prédio principal e aos novos laboratórios do sub-
solo. O sistema conta hoje com 14 terminais de controle de acesso
em operação.

Projeto Recurso Ano Valor R$
Controle de acesso aos prédios
principal e anexo do IMECC

IMECC 2007 11.100,00

Controlador inteligente de acesso
às salas 151, 323, 324 e 349

IMECC 2009 12.080,00

Controlador inteligente de acesso
às salas 124, 222, 223, 224, 322,
325 e laboratórios do subsolo

IMECC 2009 30.200,00

6.4 Preservação da Memória

Em 2008 foi comemorada a data de 40 anos da criação do IMECC
e vários eventos foram realizados para celebrar esse quarentenário.
Aquele que acreditamos que marca a Gestão 2006-2010 foi o lança-
mento do livro "IMECC, 40 Anos - A trajetória do Instituto de
Matemática, Estatística e Computação Científica da Unicamp”. Esse
livro, escrito pelo jornalista Paulo César Nascimento, apresenta uma
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crônica de fatos que marcaram esses 40 anos, e que esperamos seja um
legado para as próximas gerações de professores, funcionários e alunos
do IMECC.

Projeto Recurso Ano Valor R$
Contratação de jornalista para
elaboração do livro dos 40 anos

AIU 2008 12.000,00

Figura 6.3: Livro dos 40 anos do IMECC.

6.5 Convívio

Várias unidades da UNICAMP têm um espaço para que seus alunos
possam estudar sozinhos ou em grupo, se reunir para conversar sobre
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seus assuntos de interesse, etc. O IMECC não dispunha desse espaço.
Nossa gestão resolveu aproveitar uma área totalmente ociosa entre
o edifício principal e o prédio anexo e tranformá-la em uma área de
convívio para os alunos.

Figura 6.4: Nova área de convívio.

Projeto Recurso Ano Valor R$
Área de convívio IMECC 2009 52.730,38

6.6 Ergonomia Física

Melhorar as condições de trabalho é uma preocupação constante de
qualquer gestor. Em particular, em um local onde a interação homem-
computador é parte essencial do trabalho, certas ações corretivas e
preventivas são muitas vezes necessárias no sentido de evitar problemas
de saúde típicos desse ambiente.

No sentido da ação preventina, a Gestão 2006-2010 continuou
incentivando a prática da ginástica laboral, iniciada na Gestão anterior.
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As vantagens fisiológicas e psicológicas da ginástica laboral são bem
conhecidas, e acreditamos que a prática dessa atividade no IMECC
tem sido muito bem sucedida.

No sentido da ação corretiva, promovemos a troca de monitores
CRT por LCD em todos os setores administrativos do IMECC. Os
monitores LCD ocupam menos espaço, o que permite uma melhor
adequação da plataforma de trabalho às necessidades do trabalhador.
Eles também são mais confortáveis aos olhos, o que representa um
benefício ao final do dia de trabalho. Além disso, monitores LCD
também consomem menos energia.

Uma outra ação corretiva se fez necessária na biblioteca, envol-
vendo o balcão de atendimento. Um novo balcão de atendimento
está em fase de aquisição, visando eliminar o desconforto causado a
funcionários e usuários da biblioteca.

Projeto Recurso Ano Valor R$
Aquisição de 40 monitores para
área administrativa mais 9 para
outros

IMECC 2007 24.255,00

Aquisição de novo balcão de
atendimento para BIMECC

IMECC 2010 8.500,00

6.7 Manutenção

6.7.1 Impermeabilização das Lajes

A construção do edifício principal do IMECC começou em março de
1976, foi interrompida em dezembro de 1978, e retomada em janeiro
de 1985. O prédio foi inaugurado em fevereiro de 1986. Passados
mais de 24 anos da inauguração e 34 anos do início da construção do
prédio, não nos causou grande surpresa o laudo técnico alertando para a
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necessidade da recuperação da impermeabilização das lajes. Certos da
importância da manutenção do patrimônio existente, decidimos investir
nessa obra de impermeabilização para evitar que novas infiltrações nas
lajes possam vir a afetar o concreto, ferragens e alvenarias.

Projeto Recurso Ano Valor R$
Refacção da impermeabilização
da cobertura do prédio principal

IMECC 2010 196.406,00

Figura 6.5: Obras de manutenção do IMECC – à esquerda:
impermeabilização; à direita: limpeza e pintura.

6.7.2 Limpeza e Pintura do Prédio Principal

O edifício principal do IMECC é referência arquitetônica dentro do
nosso campus. Entretanto, seu estado de conservação, sobretudo
no que diz respeito à sua aparência externa, já era motivo de
constrangimento para muitos. De fato, em todos os lados do prédio
eram ostensivas as manchas negras no concreto, partes de alvenarias
quebradas, pinturas sujas e gastas, etc. Nesse quadro, a Gestão 2006-
2010 entendeu que o edifício principal, na iminência de comemorar
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suas Bodas de Prata, merecia fazê-lo em grande estilo. Através de
sua recuperação, limpeza e pintura, o prédio principal do IMECC irá
comemorar seus 25 anos, em fevereiro de 2011, retocado e de roupa
nova.

Projeto Recurso Ano Valor R$
Contratação de empresa
especializada em pintura interna
e externa para o prédio principal

IMECC
NEMO
PRDU

2010 733.000,00

6.8 Outros Projetos

Existem outros dois projetos importantes que não conseguimos dar
o andamento desejado. Fazemos, a seguir, uma breve descrição do
estágio em que se encontram.

Um projeto fundamental para o IMECC é o de reforma da rede
elétrica. Trata-se de um projeto de uma nova rede elétrica estabilizada
que, após entrar em funcionamento, irá substituir a rede atual. Esse
projeto está dividido em quatro partes (subsolo-térreo e os três andares
superiores), de modo que ele pode ser realizado em etapas. Ele
está avaliado em R$ 310.619,94 e encontra-se atualmente na área
de informática do IMECC para ajustes técnicos.

O segundo projeto importante é o de segurança. O objetivo desse
projeto é adequar as instalações do IMECC às condições de segurança
apontadas pelo Corpo de Bombeiros. O projeto foi concluído em
fevereiro de 2009, mas encontra-se atualmente arquivado uma vez que
ainda não dispomos de recursos para dar início à execução dos serviços,
que estão orçados em R$ 2.334.847,43.



O IMECC está prestes a completar 42 anos.
Como na vida, seus desafios já não são mais
os mesmos de sua fase de amadurecimento.

7
Considerações Finais

A Avaliação Institucional referente ao quinquênio 2004-2008, realizada
durante o ano de 2010, mostrou que estamos no caminho certo,
enfrentando e superando esses desafios, sempre no sentido de sermos
referência em todas as atividades fins da universidade.

A marca que a Gestão 2006-2010 deixa é a da dedicação e do
trabalho incondicional pelo IMECC. Todos os problemas levantados
no “Discurso de Posse” foram enfrentados e equacionados, dos quais
acreditamos que muitos de forma amplamente satisfatória. Nossa
chave para isso foi o trinômio “planejar, priorizar e fazer projetos”.

Para exemplificar isso, podemos olhar para a quantidade de recursos
extra-orçamentários do IMECC captados pela Gestão 2006-2010,
descritos ao longo desse relatório, que passou dos 3,2 milhões de
reais. Isso representa quase 130% do total de recursos orçamentários
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do IMECC ao longo dos quatro últimos anos, incluíndo nesse total
as verbas fixas destinadas para as despesas contratuais e para a
manutenção das atividades existentes (veja Figura A.7 no Apêndice
A). Se excluírmos essas despesas fixas e nos restringirmos às verbas
que compõem o Programa de Qualificação Orçamentária (PQO), esse
montante captado corresponde a quase 264% do PQO durante os
quatro últimos anos. Esses são números que falam por si próprios, e
que nos deixam com a sensação do dever cumprido.



A
Alguns Dados do IMECC

Nesse apêndice apresentamos alguns indicadores importantes do IMECC.
As fontes dos dados são o Anuário Estatístico 2010 (Ano Base 2009),
os Anuários de Pesquisa de 2006 a 2009, e as propostas orçamentárias
aprovadas de 2007 a 2010. Os números de docentes e funcionários são
apresentados desde 1996 (ano da saída do Departamento de Ciência da
Computação), os indicadores de desempenho são relativos ao período
2006-2009 (dados consolidados) e dos recursos orçamentários relativos
ao período 2007-2010. O orçamento das unidades de ensino e pesquisa
é composto por dois grupos: despesas fixas (contratos e manutenção
de atividades) e parte qualificada. O Programa de Qualificação
Orçamentária (PQO) é composto por dois subprogramas: PAQPP
(Programa de Apoio à Qualidade e Produtividade em Pesquisa) e PAEG
(Programa de Apoio ao Ensino de Graduação).
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Figura A.1: Número de docentes do IMECC.
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Figura A.2: Número de funcionários do IMECC.
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Figura A.3: Alunos matriculados na graduação.

Figura A.4: Alunos formados na graduação.
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Figura A.5: Alunos matriculados na pós-graduação.

Figura A.6: Teses defendidas.
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Figura A.7: Orçamento do IMECC (em R$ 1).



B
Discurso de Posse

Caros amigos,

Nesse ano em que comemoramos os 40 anos da Unicamp, estou
recebendo a honra e a responsabilidade de ser empossado no cargo de
Diretor do IMECC. Assumirei esse trabalho com dedicação, serenidade
e motivação.

Há 40 anos o Conselho Estadual de Educação autorizava a
instalação e o funcionamento do Instituto de Matemática, o que viria
a ocorrer efetivamente em 1968, tendo como Diretor o Professor
Rubens Murilo Marques. O curso de Estatística foi o primeiro do
IMECC, e junto com o de Matemática e o de Ciência da Computação,
foram responsáveis pelo significado original da sigla IMECC. Em 1971
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foram criados os departamentos de Matemática (DM), Estatística
(DE) e Ciência da Computação (DCC) e em 1973 foi criado o
Departamento de Matemática Aplicada (DMA). Ao longo da linha do
tempo, foram testemunhados os nascimentos em 1972 do Mestrado
em Matemática, em 1976 do Doutorado em Matemática, em 1977
dos Mestrados em Estatística e em Matemática Aplicada, em 1990
do Doutorado em Matemática Aplicada, em 2005 do Doutorado
em Estatística e em 2006 do Mestrado Profissional em Matemática.
Com o desmembramento do DCC em 1996 a sigla IMECC passou a
receber seu significado atual: Instituto de Matemática, Estatística e
Computação Científica.

Nesses 40 anos o IMECC contribuiu substancialmente para o
crescimento da Unicamp. Dois marcos importantes da história da
Unicamp devem-se ao IMECC: a defesa da primeira tese de doutorado,
em 1969, e a implantação do primeiro curso noturno: o curso de
licenciatura em matemática, que teve início em 1988. O IMECC
também contribuiu para delinear o perfil da Unicamp como uma
universidade voltada para a inovação tecnológica ao ser a primeira
unidade a interligar computadores em redes, a primeira a utilizar um
aparelho de fax e uma impressora laser e a primeira a utilizar códigos
de barra em sua biblioteca.

A evolução do IMECC em números é muito expressiva. Em
1971 o IMECC contava com 45 professores. Hoje somos 101
professores. Desde 1970, com o primeiro formando, hoje Professor,
João Frederico da Costa Azevedo Meyer (Joni), tivemos 2011 alunos
formados em nossos cursos de graduação. Atualmente temos 868
alunos matriculados, sendo quase 25% no curso noturno de licenciatura
em matemática. Na pós-graduação nossa história apresenta 660
dissertações de mestrado e 279 teses de doutorado defendidas. Hoje
temos 135 alunos matriculados em programas de mestrado e 132 em
programas de doutorado.
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Além de atuar na formação de seus alunos, o IMECC colabora de
forma vital na formação de alunos das mais diversas áreas. Dos 59
cursos de graduação oferecidos pela Unicamp para 2007, nada menos
do que 31 cursos (que representam 57% das vagas oferecidas) têm
disciplinas em seu currículo básico sob a responsabilidade do IMECC.
Se considerarmos que em média esses alunos têm 4 disciplinas com
sigla MA, 1 com sigla MS e 1 com sigla ME nos currículos de seus
cursos, essas novas vagas do vestibular representam cerca de 9000
novas matrículas para a contabilidade do IMECC a cada ano. Nenhuma
outra unidade tem tamanha responsabilidade e oferece tamanho serviço
para a comunidade acadêmica dentro da Unicamp como o IMECC.

Apesar de todos esses números tão expressivos, ainda há muito
por se fazer no IMECC. Por isso, gostaria de traçar um panorama
da nossa situação atual e de nossas necessidades, pois esses serão os
nossos principais desafios para o quadriênio 2006-2010.

Nossas atividades básicas de Pesquisa estão apoiadas principal-
mente em torno de alguns importantes grupos de pesquisa e em
dois programas de Pós-Graduação considerados de excelência: o de
Matemática, com nota 7 da CAPES, e o de Matemática Aplicada,
com nota 6. Esses são programas consolidados e a nossa maior
preocupação com eles deve ser a de fornecer as condições de infra-
estrutura necessárias para que continuem mantendo seus níveis de
excelência. Nosso maior desafio envolvendo Pesquisa e Pós-Graduação
para os próximos anos é o desafio que nossos colegas do Departamento
de Estatística decidiram enfrentar, ou seja, o desafio de criar e
consolidar o Doutorado em Estatística. É fundamental em qualquer
unidade acadêmica que seus programas de Pós-Graduação tenham
níveis comparáveis, e isso não pode deixar de ocorrer aqui. Nesse
momento tão importante da história do DE e do IMECC, cabe à
Diretoria, dentro de suas atribuições, dar todo o apoio possível para a
consolidação desse programa.



58 Discurso de Posse

A Pós-Graduação traz ainda um outro desafio, com um objetivo
bem diferente do anterior. Esse desafio é o Mestrado Profissional
em Matemática. Esse programa não está voltado para a formação
de pesquisadores, mas para a formação de professores de Matemática
para cursos universitários. Para ilustrar a importância desse curso,
gostaria de comentar que cerca de 5 anos atrás, partindo de uma
iniciativa da SBM e do IMPA, um estudo constatou que não produzimos
quadros suficientes para atender a demanda nacional por qualificação
do corpo docente no ensino superior. O número de Mestres então
necessários para atender as necessidades imediatas (da ordem de 1500)
era aproximadamente metade do total de Mestres em Matemática até
então formados nos cursos de Pós-Graduação brasileiros.

O nosso Mestrado Profissional em Matemática aponta na direção
desse problema, pois é um programa voltado exatamente para a
qualificação do corpo docente de Matemática atuante nos cursos
das áreas de Ciências Exatas e licenciatura em Matemática. É o
único programa do gênero no país na área de Matemática. Hoje o
programa atua de forma interinstitucional com duas turmas especiais
nas universidades estaduais do Mato Grosso e do Maranhão. É um
trabalho difícil cuja viabilidade deverá passar necessariamente por um
processo de avaliação nos próximos anos, mas é sem dúvida um
trabalho da maior relevância. Todos nós temos a clara noção de
que uma ação isolada não será capaz de resolver os problemas do
ensino superior de Matemática; entretanto, se toda caminhada, por
mais longa que seja, começa com um simples e pequeno passo, temos
então que apoiar e louvar o trabalho desses dedicados colegas que
estão enfrentando os mais diversos tipos de dificuldades para projetar
ainda mais o nome do IMECC e da UNICAMP dentro do cenário da
educação no Brasil.

Essa preocupação do IMECC com a qualificação dos professores
de Matemática já é bem conhecida dentro da comunidade através da
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atuação dos grupos de ensino principalmente junto aos ensinos médio
e fundamental. Devemos destacar o trabalho do LEM (Laboratório de
Ensino de Matemática), que tem oferecido através da Escola de Ex-
tensão da UNICAMP vários cursos de especialização em Matemática.
Esses cursos de Extensão representam, para muitos setores da so-
ciedade, o cartão de visitas do IMECC, e são necessários para ajudar
na qualificação dos professores de Matemática. Infelizmente, porém,
essas ações são apenas necessárias, mas não suficientes, para ajudar
a tirar a Educação do cenário trágico em que se encontra. Para
exemplificar a nossa realidade e ressaltar a importância e a necessidade
de ações nesse sentido, gostaria de lembrar que cerca de 2 anos
atrás o PISA (Programa para a Avaliação Internacional de Estudantes)
divulgou o resultado de uma pesquisa feita em 2003 sobre o nível de
conhecimento de Matemática de estudantes de 15 anos de escolas
públicas e particulares de 40 países. Os estudantes brasileiros tiveram
simplesmente o pior desempenho, ao lado dos da Indonésia e Tunísia.
Segundo o estudo, mais de 50% dos nossos estudantes falharam ao
mostrar que possuem os conhecimentos matemáticos básicos. Um
dos elementos necessários para reverter esse cenário certamente passa
pelo aumento da qualificação dos professores e isso ilustra bem a
importância dessa linha de atuação do IMECC.

Ainda com relação às nossas atividades de Extensão, também
representam um importante cartão de visitas, embora para um outro
público-alvo, os cursos de metodologia para melhoria de processos
com formações «green belt» e «black belt». De um modo geral, a
Extensão representa uma área de atuação onde o IMECC ainda pode
crescer muito. Em uma universidade com valores fortemente ligados
à multidisciplinaridade, existe espaço para aproximar o IMECC das
empresas e suas necessidades, assim como do mercado financeiro, e
devemos apoiar as iniciativas nessa direção.

Quanto ao Ensino, a expressiva quantidade de disciplinas de
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graduação sob a responsabilidade do IMECC acarreta grandes respon-
sabilidades. Provavelmente a mais importante é manter o padrão
de qualidade de ensino diante das sempre crescentes necessidades
por oferecimento de disciplinas. O aumento do número de vagas
e cursos na UNICAMP nos últimos anos teve um efeito direto na
nossa carga didática. O quadro docente ao longo desses anos,
porém, diminuiu. Em 1996, após a saída do DCC, contávamos com
115 professores. Hoje somos 101 e no primeiro semestre de 2007
seremos apenas 97 professores. Temos enfrentado essa situação com
a inestimável ajuda dos nossos colegas aposentados que atuam como
Professores Colaboradores Voluntários, com os alunos do Programa
de Estágio Docente, e recorrendo ao aumento do número de alunos
por turma, que é uma prática evidentemente condenável do ponto de
vista didático. Mesmo assim, temos visto que essa situação está cada
vez mais próxima de um ponto crítico onde a necessidade imediata do
IMECC por atender de forma plena e satisfatória o oferecimento de
disciplinas pode começar a prejudicar a dedicação dos docentes para
com suas atividades de Pesquisa e Extensão. Tenho certeza que a
administração da UNICAMP está sensibilizada com essas dificuldades
e que se mostrará disposta em equacionar essa situação extremamente
preocupante.

Outras questões extremamente preocupantes no IMECC envolvem
problemas de infra-estrutura. Nosso prédio principal apresenta graves
problemas de segurança, tanto física quanto patrimonial, e de aces-
sibilidade. É inconcebível que hoje as pessoas com necessidades
especiais tenham dificuldades com a Matemática não pelas dificuldades
inerentes à natureza da matéria e ao seu aprendizado, mas por causa
da construção de um prédio. Precisamos adaptar nosso prédio para
receber essas pessoas e isso não pode mais ser adiado. Também
não podemos mais adiar a correção dos defeitos na elaboração do
prédio com relação à segurança de seus usuários. Existem vários
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pontos no IMECC que representam potenciais situações para acidentes
de trabalho, e precisamos resolver isso. Ainda sobre segurança, não
podemos nos esquecer da segurança patrimonial, ainda mais tendo
em vista que nos últimos anos fomos alvos de alguns furtos. Mas
para resolver todos esses problemas precisamos de dinheiro. Não sei
quanto temos de verba disponível para essas tarefas nem com quanto
podemos contar. O certo, porém, é que precisamos fazer opções
e estabelecer prioridades, e para isso a ajuda de todas as pessoas
envolvidas é fundamental.

Ainda sobre infra-estrutura, temos outro problema: a falta de
espaço físico. Os surgimentos de programas como o Projeto Temático
da FAPESP e o PRONEX do CNPq levaram à estruturação de
alguns laboratórios, em particular no IMECC, voltados para o apoio
e consolidação das atividades de alguns grupos de pesquisa. Esses
laboratórios cresceram e podem crescer ainda mais. O problema é que
chegamos ao limite do espaço físico. Para que esses grupos e suas
atividades de pesquisa possam continuar a crescer e receber novos
alunos, é imperativo aumentar nosso espaço físico para poder atendê-
los. Existem algumas alternativas para procurar resolver essa questão
e precisamos ter tranqüilidade e bom senso para não acabarmos
solucionando um problema criando um outro.

Para finalizar, gostaria de fazer alguns agradecimentos. Primeiro,
gostaria de agradecer a todos os alunos, funcionários e professores
que depositaram sua confiança no meu nome. Ser escolhido em uma
votação é um fato muito dignificante e prezo por cada voto que recebi.
Por outro lado, preciso lembrar que o processo de consulta já é passado,
e agora cabe-me tratar a todos com o mais completo igualitarismo, e
assim o farei.

Gostaria de agradecer ao Professor Joni pelo seu esforço em realizar
esse processo de transição de uma forma tranqüila e suave, mostrando
assim seu elevado apreço pela coisa pública e pelo IMECC.
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Gostaria também de agradecer ao Professor Edmundo Capelas de
Oliveira por ter aceitado o meu convite para trabalhar como Diretor
Associado. Durante o processo de escolha do nome para Diretor
eu sempre afirmei que o nome do Diretor Associado não deveria ser
escolhido pensando em ganhar votos, mas sim pensando no trabalho
em conjunto. Tenho a mais absoluta certeza de que encontrarei
no Professor Edmundo o apoio necessário para enfrentar essa difícil
jornada e estou certo de que faremos um trabalho plenamente afinado
e harmonioso.

Temos plena consciência que essa jornada que nos aguarda não
tem um fim em si, e que na verdade o fim é a jornada. É como
conta um trecho do poema “Campos de Castilla”, de Antonio Machado:
«Caminante, no hay camino, se hace camino al andar». Agora, então,
cabe a nós fazer o caminho e percorrer a jornada. Vamos avante!

Obrigado pela atenção e um abraço a todos!

Campinas, 10 de novembro de 2006

Jayme Vaz Jr.


