
REGIMENTO DO “MUSEU DE COMPUTAÇÃO PROFESSOR ODELAR LEITE 
LINHARES” DO INSTITUTO DE CIÊNCIAS MATEMÁTICAS E DE COMPUTAÇÃO. 

 
DOS OBJETIVOS 
 

 

Artigo 1o. – O Museu de Computação Professor Odelar Leite Linhares, 

órgão subordinado à Comissão de Cultura e Extensão do Instituto de 

Ciências Matemáticas e de Computação (ICMC-USP) da Universidade 

de São Paulo, tem por objetivo: 

a) organizar, preservar e ampliar seu acervo que se constitui de 

equipamentos computacionais e bibliográficos; 

b) dar apoio, no âmbito de sua especialidade e possibilidades, às 

atividades didáticas dos vários institutos dos campi da USP, em 

particular o de São Carlos; 

c) incentivar e estimular as pesquisas e estudos utilizando o seu acervo; 

d) tornar conhecido o seu acervo por meio da realização de exposições 

e eventos de divulgação; 

e) oferecer serviços à comunidade, no âmbito de sua especialidade e 

possibilidades e 

f) firmar acordos e contratos com entidades congêneres e outras de 

caráter público ou particular, nacionais ou estrangeiras, respeitadas 

as regras da Universidade, para realização de programas de 

intercâmbio e cooperação. 

 

Parágrafo 1o. – Todo o material incluído no acervo deverá ser registrado 

de acordo com os procedimentos adotados pelo setor de patrimônio do 

ICMC-USP. 

 

Parágrafo 2o. – O acesso aos equipamentos e materiais bibliográficos 

catalogados no Museu só será permitido a professores e alunos, mediante 

autorização prévia do Curador. 

 

DOS ÓRGÃOS DE DIREÇÃO 

 

Artigo 2o. – O “Museu de Computação Professor Odelar Leite Linhares” é 

órgão subordinado à Comissão de Cultura e Extensão do Instituto de 

Ciências Matemáticas e de Computação (ICMC-USP) da Universidade 

de São Paulo e suas atividades estarão sob supervisão daquela 

Comissão. São órgãos executivos do Museu: 

a) Conselho Coordenador e 

b) Curador e seu suplente. 

 



Artigo 3o. – O Museu terá suas atividades coordenadas pelo Conselho 

Coordenador, que será constituído por: 

I – Curador e seu respectivo suplente, eleitos na Comissão de Cultura e 

Extensão do ICMC-USP, mediante sugestão dos Departamentos; 

II – Um docente assessor de acervo e respectivo suplente, eleitos na 

Comissão de Cultura e Extensão do ICMC-USP, mediante sugestão dos 

Departamentos; 

III – Um docente assessor de exposições e respectivo suplente, eleitos na 

Comissão de Cultura e Extensão do ICMC-USP, mediante sugestão dos 

Departamentos; 

IV - Um representante dos servidores técnico-administrativos do ICMC-USP 

e respectivo suplente, eleitos pelos seus pares; 

V – Um representante discente do ICMC-USP e seu respectivo suplente, 

eleitos pelos seus pares; 

VI – Poderá ainda fazer parte do Conselho Coordenador do Museu 

um professor aposentado do ICMC-USP e respectivo suplente, eleitos na 

Comissão de Cultura e Extensão do ICMC-USP, mediante sugestão dos 

Departamentos. 

 

Parágrafo 1o. – Os representantes referidos nos incisos de I a VI terão seus 

respectivos suplentes escolhidos da mesma forma e na mesma época 

que os membros titulares. 

 

Parágrafo 2o. – Será de dois anos os mandatos dos membros titulares e 

respectivos suplentes referidos nos incisos I, II, III, IV e VI e de um ano os 

mandatos mencionados no inciso V, permitida uma recondução. 

 
 
DA COMPETÊNCIA 

 
 

Artigo 4o. – Compete ao Conselho Coordenador do “Museu de 

Computação Professor Odelar Leite Linhares” do Instituto de Ciências 

Matemáticas e de Computação, da USP: 

 

I. Zelar para que os objetivos do Museu, listados no Artigo 1o sejam 

implementados. 

II. Promover a difusão e inserção do Museu tanto no âmbito da 

USP como externamente à USP, sempre que pertinente; 

III. Formular propostas para ampliação do acervo do museu, 

indicando as formas de obtenção dos recursos necessários; 

IV. Prospectar formas de financiamento para o museu e eventos 

relacionados, em conjunto com os órgãos competentes do 

ICMC e da USP. 

V. Propor a CCEx a realização de eventos que envolvam a 

visitação do museu e atividades adicionais a ele vinculados; 



VI. Apoiar a realização de atividades de iniciativa de outros setores 

do ICMC, que envolvam o Museu em sua programação e 

VII. Divulgar entre instituições de ensino público e privado, dos 

variados níveis, as atividades vinculadas ao museu. 
 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
 

Artigo 5o. – O Conselho Coordenador do Museu deverá se reunir 

ordinariamente uma vez ao ano e extraordinariamente sempre que 

convocada pelo Curador ou pela maioria dos membros do Conselho. 

 

Artigo 6o. – Os casos omissos neste Regimento serão resolvidos pela CCEx, 

ouvido o Conselho Coordenador, salvo competência específica de outro 

órgão. 
 

 
Aprovado pela Congregação do ICMC em sessão 

de 25.10.2002 e alterado em sessões de 12.12.2008 e 25.06.2021. 
 


