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Apresentação

Que bom que você veio até aqui para ler nossas ideias e propostas! Meu nome é Ricardo
Miranda Martins e estou me candidatando a Diretor do IMECC.

Sou professor e pesquisador no Departamento de Matemática do IMECC desde 2012. Fiz
mestrado, doutorado e pós-doutorado no IMECC.

Além de docente, exerci uma série de cargos administrativos: fui Coordenador do Profmat,
Coordenador Associado de Graduação do DM, Coordenador de Graduação do DM, além de
membro de várias comissões. Desde novembro de 2018 atuo como Diretor Associado do
IMECC. Em todo este período, adquiri bastante conhecimento sobre o funcionamento de nosso
instituto e de parte da Unicamp.

Ao exercer estas funções administrativas, além das obrigações dos cargos, procurei apoiar
iniciativas que dessem o devido destaque ao IMECC e fosse benéficas para a nossa comunidade
em geral. Sempre busquei fazer o máximo para que nossos docentes, pesquisadores, funcioná-
rios e alunos pudessem se preocupar mais com suas atividades principais do que com certas
burocracias.

É dentro destes mesmos princípios que coloco meu nome à disposição da comunidade para
dirigir nosso instituto nos próximos quatro anos.

Se eu for escolhido para esta importante função, a Diretora Associada de nosso instituto será a
Profa. Anne Bronzi, que é professora do Departamento de Matemática desde 2014. Ela tem
graduação e doutorado no IMECC, com pós-doutorados na UFRJ, na University of Illinois at
Chicago e na UnB.

A Anne participa do Conselho e da Comissão de Graduação do DM e da Comissão da Biblioteca
do IMECC. Também faz parte da comissão organizadora da Olimpíada de Matemática da
Unicamp e coordena o PICME. Além de tudo isto, ela integra a “Rede de Mulheres Acadêmicas
da Unicamp” e já foi representante docente no Grupo Elza.

Apresentamos a seguir algumas ideias e propostas para o IMECC entre 2022 e 2026.
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Princípios gerais

• Reforçar o sentimento de unidade na comunidade do IMECC, independente de seção,
departamento ou categoria funcional.

• Continuar fazendo do IMECC um local onde a busca pela excelência seja sempre o
parâmetro principal.

• Ampliar a ideia de um IMECC inclusivo, diverso e democrático, de forma que a boa
convivência e um ambiente de trabalho/estudo agradável seja o objetivo de todos.

Ensino, pesquisa e extensão

• Aperfeiçoar os mecanismos existentes de distribuição de vagas docentes, tendo como
base indicadores acadêmicos e áreas estratégicas definidas pela comunidade e pelos
departamentos.

• Aumentar o leque de serviços realizados pelo Apoio à Pesquisa.
• Ampliar a atuação do IMECC no oferecimento de cursos de extensão e apoiar projetos de

extensão, como a Olimpíada de Matemática da Unicamp e projetos relacionados com a
Obmep.

• Investir na divulgação de nossos cursos de graduação e pós-graduação para continuarmos
atraindo os melhores alunos e alunas.

• Incentivar ações que tenham foco na formação continuada de professores(as) e que nos
ajudem a manter contato com as escolas de ensino básico da região.

• Buscar convênios com empresas para que nossos(as) alunos(as) possam realizar estágios
e fazer cursos complementares em áreas estratégias.

• Apoiar a ampliação, modernização e conservação do acervo da Biblioteca do IMECC.
• Organizar periodicamente Workshops sobre ensino, pesquisa e extensão, com a comuni-

dade do IMECC e convidados(as) externos(as).
• Manter o apoio aos eventos tradicionais do IMECC: Semanas Acadêmicas, Encontro

Científico de Pós-graduandos(as), eventos organizados pelas Empresas Jrs do IMECC e
da Atlética AAARMM.

• Implementar um programa de editais para centralizar as solicitações de auxílio financeiro
para participação de estudantes em eventos nacionais e internacionais.
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Ações voltadas a pessoal técnico-administrativo

• Realizar ações de capacitação e treinamento para funcionários(as) técnico-
administrativos.

• Buscar parcerias com a administração central para promover oficinas, cursos e programas
que contribuam para um bom ambiente de trabalho e promovam melhor qualidade de
vida.

• Revisar o mapeamento de processos/procedimentos realizados pelas seções administrati-
vas do IMECC, melhorando sua divulgação para a comunidade.

Integração do Instituto

• Construir uma melhor comunicação com os departamentos para apresentar, receber
demandas e discutir ideias gerais e assuntos da Congregação.

• Promover ações de integração entre as áreas técnico-administrativas.
• Realizar uma revisão geral dos regimentos do IMECC visando adequação às normas

atuais da Unicamp e a modernização de alguns instrumentos.
• Incentivar ações com impacto positivo na saúde mental da comunidade do IMECC e

fortalecer a ação de coletivos (como o Grupo Elza).

Comunicação

• Fortalecer os canais de comunicação do IMECC, bem como melhorar nossa inserção em
redes sociais.

• Criação do Boletim do IMECC, para divulgação periódica das atividades do instituto.
• Incentivar a publicação de livros e notas de aulas produzidas pelos(as) docentes do

IMECC.

Infraestrutura

• Realizar um “censo” do uso de espaços dos Anexos 1 e 2.
• Realizar melhorias no Auditório e em espaços de convivência do IMECC.
• Melhorias na infraestrutura do Anexo 1 (Predinho da Pós).
• Qualificar o parque computacional e a infraestrutura do datacenter do IMECC.
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Eventos

• Apoiar ativamente e incentivar a organização de eventos científicos no IMECC.
• Aumentar a divulgação dos eventos realizados pela “Comissão de Festas do IMECC”, como

por exemplo o “Aniversariantes do Mês”, para melhorar a integração da comunidade.
• Organizar a comemoração dos 55 anos do IMECC, em 2023.

O que mais?

Se você quiser conversar sobre o futuro do IMECC ou sobre as propostas acima, Anne e eu
estamos interessados em ouvir suas ideias e sugestões. Por favor, mande-nos um e-mail para
que possamos marcar um horário para conversar, seja pessoalmente ou virtualmente.

Nossos e-mails: Ricardo Miranda Martins - Ricardo.Miranda@unicamp.br
Anne Bronzi - acbronzi@unicamp.br

Por fim, lembro que a consulta à comunidade (“eleição”) será realizada nos dias 23, 24 e 25 de
agosto, através de sistema eletrônico de votação.

Uma boa gestão só é possível com a participação de todos!
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