
Área Estratégica Nome Código Objetivo Questões Estratégias
Programas/Linhas 
de Ação

Sugestões / 
Outro

Vinculado ao Projeto 
de Pró-Reitoria

Ações

Ensino - Graduação

Laboratório de Ensino 
de Graduação do 
Prédio de 
Laboratórios de 
Computação 
Científica

152700

Tendo em vista a construção em andamento do Prédio de Laboratórios do IMECC, foram feitos os projetos 
FAEPEX 56411 (R$26125,00), 90312 (R$35884,00) e 106611 (R$34508,40), com o propósito de arrecadar fundos 
e transladar o Laboratório de Ensino de Graduação I (LEG I), atualmente localizado no prédio principal do IMECC 

 com uma área de 42 m2 e aproximadamente 42 equipamentos individuais em funcionamento.
O translado estaria previsto para o andar térreo do novo prédio do IMECC. Esta mudança é necessária por vários 

 motivos que passamos a detalhar:
O tamanho atual deste laboratório (LEG 1) não contempla as necessidades do IMECC. Pois as turmas das 

 disciplinas lá ministradas, na sua grande maioria superam os 60 matriculados. 
Assim sendo o IMECC não tem acesso a laboratórios de tamanho adequado para as atividades de ensino que 
requerem de suporte computacional. Observa-se que a subdivisão das turmas é inviável em termos de distribuição 

 da carga didática do IMECC. O novo laboratório admitiria um total de 80 equipamentos individuais, considerando 
ainda acesso para cadeirantes e equipamentos adequados para o ensino com qualidade, com a possibilidade de 

  dividir o espaço em duas salas menores a conveniência. O translado do LEG 1 teria um excelente retorno para a 
comunidade pois possibilitaria o uso da atual metragem de 42 m2 para um outro destino reivindicado pela 

 comunidade: salas de aulas para pós-graduação, salas de visitantes de pós-doutorandos, colaboradores, etc.
Por exemplo, segundo estudos preliminares, mostrados no projeto (anexo "Revisão do Planes - Graduação - 
Proposta de transformação de salas", na Avaliação Interna - item Planejamento Estratégico) seria possível  ampliar 
a capacidade do IMECC no alojamento de professores visitantes.  A capacidade atual destinada a professores 
visitantes e pós-doutorandos é de aproximadamente 92,97 m2. Estes espaços, correspondem a salas localizadas 
no prédio principal do IMECC e permitem acomodar aproximadamente 26 pessoas, da seguinte forma: (1) sala 18, 
com capacidade para 06 pessoas, (2) sala 301, com capacidade para 02 pessoas, (3) sala 219, com capacidade 

 para 05 pessoas e (4) sala 326, com capacidade para 12 pessoas.  

Formulário: 
Graduação - 

 Questão: 4.1  
  

E1.2. Aprimorar a 
infraestrutura de 
ensino pessoal, física 
e de recursos 

 didáticos.  
  

P1 - Qualificação e 
Expansão do Ensino 

 de Graduação  
   

Projeto: PRG - 
Infraestrutura do 

 ensino  
  

Extensão e 
Cooperação Técnico-
Científica e Cultural

Consolidação do 
Nucleo NEMO

152706

No organograma do IMECC aprovado em 2014 (vide anexo) foi incluído o Núcleo NEMO, aprovado pela 
 Congregação do IMECC em 2007. 

Este é o único núcleo que o IMECC tem. Conta com o uso exclusivo das salas 350 e 351 do terceiro andar do 
 IMECC (ambas com 42 m2 cada uma), e ainda da sala 230 do IMECC para secretariar as atividades do núcleo. 

Uma das pendencias que este núcleo apresenta e está em vias de ser resolvida é a revisão do seu estatuto e 
composição do seu conselho. Para o exercício destas tarefas a Congregação do IMECC em 2013 nomeou uma 
comissão composta por membros da nossa comunidade via, portarias internas IMECC 16/2013 e 12/2014.  A 

 proposta é que o nosso núcleo adquira o formato dos outros núcleos em pleno funcionamento na Unicamp.

Formulário: Extensão 
e Ações 
Comunitárias - 

 Questão: 1  
  

E3.7. Expansão dos 
programas de 

 formação continuada.  
E3.9. Ampliação, 
diversificação e 
avaliação da oferta de 

 cursos de extensão.  
  

P5 - Universidade e 
 Sociedade  

   

Projeto: PREAC - 
Sistema de Avaliação 

 de Extensão  
  

Projetos Revisão do Planes - IMECC - Avaliação 2009 - 2013



Extensão e 
Cooperação Técnico-
Científica e Cultural

Extensão do IMECC-
ampliando as 
possibilidades de 
oferta

152707

Já em relação ao envolvimento de docentes e servidores em atividades de extensão observa-se uma carência de 
docentes na ativa, atuando nestas funções. Embora a Direção junto à Coordenação de Extensão do IMECC tenha 
ajudado e motivado a elaboração de propostas como as que se mostram no anexo ("Revisão do Planes - Extensão - 
Proposta Atividades de Extensão", na Avaliação Interna - item Planejamento Estratégico) existe um entrave que 

 precisaria ser ultrapassado mediante uma rediscussão da legislação vigente e à forma como hoje ela é aplicada. 
Considerando que conforme a Resolução Unicamp GR nº 23/2008, docentes convidados para desempenhar 
atividades de extensão, precisam da autorização dos chefes de departamento, isto vem gerando atritos entre o 
docente convidado e a chefia dos departamentos que resiste a assinar as autorizações. Esta deliberação precisaria 
ser revista para que ela não atue contra o possível desenvolvimento de áreas de responsabilidade da universidade 

 como são as atividades de extensão. 
Um efeito imediato da forma como esta resolução é aplicada no IMECC é que atualmente as atividades de 
extensão são executadas apenas por docentes aposentados, na sua grande maioria, situação que não ocorria 
antes de 2008. Mais ainda, esta resolução apresenta um impedimento para o bom desenvolvimento de atividades 
como as executadas pelo Laboratório do Ensino de Matemática (LEM) onde os recursos apercebidos são inferiores 
a aqueles das áreas mais aplicadas à indústria, sendo que este laboratório é fundamental para o rumo das 
Licenciaturas em Matemática, sob responsabilidade do IMECC, assim como para os cursos de especialização 

 abertos à comunidade, também sobre responsabilidade do IMECC.

Formulário: Extensão 
e Ações 
Comunitárias - 

 Questão: 5  
  

E3.9. Ampliação, 
diversificação e 
avaliação da oferta de 

 cursos de extensão.  
  

P5 - Universidade e 
 Sociedade  

   

Projeto: PREAC - Maior 
interação universidade 

 /sociedade  
  

Pesquisa
O IMECC e os 
encontros virtuais

152712

Os espaços de reuniões de grupo receberam especial atenção, tendo em vista esta demanda foi montada uma sala 
exclusiva para atividades de videoconferência e foi feito um projeto para atualizar a sala de defesa de teses do 

 IMECC de modo a permitir que nela ocorra  uma defesa por vídeo conferencia. 
O primeiro projeto já implementado, corresponde a um ambiente de 42 m2 localizado no segundo andar do IMECC 

 (sala 226) que dispõe dos equipamentos de ponta para as sessões de vídeo conferencia de grupos de pesquisa. 
O segundo projeto aprovado visa facilitar a participação de pesquisadores do exterior nas defesas que ocorrem no 

 IMECC, facilitando assim a troca de ideias com pesquisadores do exterior.

Formulário: 
Atividades de 
Pesquisa - Questão: 

 1.2.2  
Formulário: 
Atividades de 
Pesquisa - Questão: 

 1.2.5  
  

E2.1. Apoio 
institucional aos 
grupos existentes 
através do fomento às 
iniciativas inovadoras 

 de pesquisas.  
  

P6 - Difusão do 
 Conhecimento  

   

Projeto: PRP - Aumento 
da qualidade da 
pesquisa desenvolvida 

 na Unicamp  
  

Pesquisa Centros do IMECC 152702

As estratégias relacionadas à nucleação de docentes em futuros centros de excelência são uma necessidade e 
 tendência no âmbito das exatas e em especial do IMECC. 

Existem atualmente duas iniciativas pioneiras no instituto, com Vice-Diretores pertencentes a nossa comunidade (i) 
CEPID-CeMEAI (http://www.cemeai.icmc.usp.br/ ), Diretor, Professor Cuminato (ICMC-USP) e Vice-Diretor, 
Professor Martinez (IMECC-Unicamp); (ii) CEPID-Neuromat (http://neuromat.numec.prp.usp.br/ ), Diretor, Professor 

 Galves (IME-USP) e Vice-Diretor, Professora García (IMECC-Unicamp).
(anexos: "CEPID CEMEAI", "CEPID Neuromat", "CEPID Reserva Técnica FAPESP" na Avaliação Interna - item 

 Planejamento Estratégico)
 

Estas iniciativas foram amplamente apoiadas pela Direção e por membros influentes da nossa comunidade pois 
muito contribuem para o trabalho dos grupos de pesquisa do IMECC e uma vez instaladas nos seus laboratórios 
previstos para o Prédio novo (vide anexos de compromissos institucionais) poderão representar um marco para a 
pesquisa desenvolvida no IMECC. De fato as atividades destes projetos já em funcionamento vem projetando o 

 IMECC mundo afora, embora ambos apenas tenham completado um ano de funcionamento. 

Formulário: 
Atividades de 
Pesquisa - Questão: 

 1.2.4  
  

E2.1. Apoio 
institucional aos 
grupos existentes 
através do fomento às 
iniciativas inovadoras 

 de pesquisas.  
  

P6 - Difusão do 
 Conhecimento  

   

Projeto: PRP - 
Melhoramento Infra-
estrutura física 

 dedicada à pesquisa  
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11/04/2017 - UNICAMP


