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Discurso de Maria Cristina Ferreira de Oliveira realizado durante a cerimônia 

de posse como diretora do Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação 

(ICMC) da USP, em São Carlos, que aconteceu na noite de 17 de agosto 

 

Boa noite, senhores e senhoras. 

Saúdo a todos, e agradeço a presença das autoridades que prestigiam esta 

cerimônia. Em particular, os membros da mesa, o professor Vahan, Magnífico Reitor; 

o professor Hernandes, Vice-Reitor; o professor Pedro Vitoriano, Secretário Geral; o 

professor Tundisi, secretário de Ciência e Tecnologia; demais autoridades presentes. 

Os meus colegas diretores Alexandre Nolasco, Tito Bonagamba e Germano 

Tremiliosi, e o professor André Carvalho, vice-diretor do ICMC, nas pessoas de quem 

saúdo os demais dirigentes presentes, e a todos da comunidade USP, e da comunidade 

do ICMC em particular (professores, funcionários, alunos e colaboradores). Minhas 

saudações e agradecimentos também aos familiares e amigos, que muito me honram 

com sua presença. 

Uma cerimônia como esta é uma celebração do valor do conhecimento e da 

educação para a sociedade. É evidente o peso cada vez maior, no destino das nações, 

do domínio do conhecimento, e da capacidade de gerar conhecimento novo. O 

avanço da tecnologia tem causado enorme impacto na sociedade. Somos testemunhas 

de uma revolução silenciosa decorrente da crescente automatização e modificação na 

maneira como nos comunicamos e realizamos nossas tarefas, no trabalho ou lazer. É 

bem possível que, em futuro não tão distante, máquinas poderão substituir humanos 

em muitas de suas atividades intelectuais. Trata-se de uma mudança de paradigma 

muito mais drástica do que a substituição dos humanos em trabalhos mecânicos 

observada na Revolução Industrial. Essas novas tecnologias trazem em seu bojo 

desafios em todos os aspectos da organização da humanidade em sociedades e 
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Estados. E o conhecimento é fator central para atuar nesse cenário de modo a superar 

desafios, inovar e garantir um futuro melhor, e mais inclusivo, para toda a sociedade 

brasileira.  

O ICMC, com sua história de atuação e produção de conhecimento em 

Matemática, Matemática Computacional, Estatística e Computação, tem muito a 

contribuir nesse cenário. Sem nenhum demérito para outras áreas do conhecimento, 

até porque o ICMC tem sempre procurado manter uma ação integradora, as ciências 

matemáticas e a computação oferecem hoje a base e o meio para avanços em todos os 

segmentos da atuação humana.  

A Matemática é um pilar fundamental da ciência e do desenvolvimento 

tecnológico, e está em evidência no Brasil após a União Matemática Internacional 

recentemente elevar o país ao grupo dos onze que formam a elite da pesquisa em 

Matemática no mundo. O ICMC tem posição privilegiada por contar com um dos mais 

conceituados departamentos de matemática do país. Na mesma linha, o fortalecimento 

da Estatística é essencial em uma sociedade desenvolvida. Nos últimos anos houve um 

forte desenvolvimento dessa área no ICMC, inclusive em uma cooperação bem 

sucedida com a UFSCar, em um programa conjunto de pós-graduação. E temas 

centrais à Computação, como Inteligência Artificial, Ciência de Dados e Redes 

Sociais, que também permeiam a Matemática Aplicada e a Estatística, têm ganhado 

cada vez mais espaço na mídia e atenção da sociedade, introduzindo questões que 

vêm, gradualmente, se aproximando da realidade do cidadão comum. Nunca foi tão 

evidente a necessidade de contar com sólidos conhecimentos em Computação, 

Estatística e Matemática, em tantas áreas distintas, tanto da academia como da 

indústria. E a sociedade precisa se preparar para essa realidade.  

Sou testemunha que temos procurado, no ICMC, colocar nosso conhecimento, 

credibilidade e excelência acadêmica a serviço de cumprir nosso papel na geração e 

disseminação de conhecimento (de maneira alinhada à USP), e a favor das 
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necessidades da sociedade. Nossa responsabilidade é maior na medida em que 

formamos, na USP e no ICMC, líderes para as próximas décadas, a quem caberá fazer 

as transformações requeridas pela onipresença das tecnologias de informação. 

Precisamos, assim, formar cientistas, bacharéis, engenheiros e licenciados com 

habilidades para desempenhar suas missões não apenas com competência, mas 

também com sabedoria e ética. Isso só pode ser feito com ensino fortemente acoplado 

à pesquisa, aliado ao compromisso com a transferência de conhecimento e tecnologia. 

E, cada vez mais, precisa ser feito de maneira integrada a outras disciplinas e outras 

áreas do conhecimento. Nesse sentido, reforço nossa disposição de continuar a 

trabalhar em parceria com as demais unidades do campus de São Carlos, como já 

temos feito, com resultados importantes. 

À busca por formar recursos humanos de alto nível, gerar e transferir 

conhecimento para a sociedade, precisamos agregar nossa luta por uma educação de 

qualidade também nos níveis de ensino fundamental e médio, para todo o País. Eu 

acredito que o acesso à educação de qualidade é a forma mais ampla e mais justa de 

oferecer igualdade de oportunidades de acesso ao ensino superior. Eu e minhas irmãs 

somos um exemplo, pois foi a atuação de nossos professores, na escola pública, e a 

presença da USP e da UFSCar em São Carlos, também públicas, que permitiram às 

cinco filhas de uma família sustentada por um pai motorista e uma mãe dona de casa, 

formarem-se e obterem o grau de doutoras. Desde o ensino fundamental até a 

Universidade, no ICMC, tive o privilégio de contar com a sabedoria, o apoio e o 

entusiasmo de muitos professores genuínos. Pessoas bem formadas, competentes, 

exigentes, dedicadas. Comprometidas com sua missão, com disposição para apresentar 

aos alunos um mundo de possibilidades. Faço um agradecimento especial a todos 

esses professores, que me estimularam a seguir uma carreira, e contribuíram para 

minha formação. De fato, os professores são o cerne da educação, e a educação tem 

um papel transformador na vida das pessoas, e na sociedade. Nunca é demais reforçar 
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a importância de se ter boas escolas, capazes de reconhecer e resgatar talentos, 

independentemente da condição socioeconômica dos alunos que atendem. 

Sinto-me orgulhosa por fazer parte da história do ICMC, como aluna, docente, 

Vice-diretora nos últimos quatro anos, e agora, Diretora. Eu não poderia imaginar, nos 

idos de 1982, que o ICMC se tornaria a minha casa, não apenas nos quatro anos de 

duração do curso de graduação, como nos seguintes 32 anos, desde 1986, quando 

passei a integrar o quadro docente, como uma jovem auxiliar de ensino. Tenho 

orgulho de pertencer a uma instituição na qual as pessoas são encorajadas a dar o 

melhor de si, a evoluir e contribuir com a Universidade e com a sociedade. Em uma 

Universidade que é referência na formação de pessoas, não só nós os professores, mas 

também funcionários e alunos, todos ensinamos com o nosso exemplo. É papel de 

cada um contribuir na construção de uma instituição que seja um espelho do país 

melhor que todos almejam, e eu vejo essa disposição na comunidade do ICMC. 

Recebo com honra a oportunidade de contribuir com a USP e o ICMC, no cargo 

de Diretora. Também com muita responsabilidade, em face do que os dirigentes que 

me antecederam já realizaram. Nosso trabalho, meu e do professor André Carvalho, 

será de catalisar ações para que o ICMC continue desempenhando o papel relevante 

que tem assumido, há décadas, e que possamos avançar nas contribuições em 

educação, tecnologia e inovação, das quais o Brasil tanto precisa. E, particularmente, 

na contribuição que nos cabe, enquanto instituição, na busca por caminhos que levem 

a soluções para os enormes desafios a serem enfrentados para melhorar a qualidade de 

vida de nosso povo. 

Permitam-me também expressar minha alegria com o privilégio que é 

compartilhar esta cerimônia de posse com os novos diretores e vice-diretores do IFSC 

e IQSC. Os professores Emanuel Carrilho e Vanderlei Bagnato, além de cientistas de 

grande renome, são amigos da minha família. Ainda que apenas por coincidência, esta 
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cerimônia conjunta reforça o ambiente de companheirismo e cooperação no campus de 

São Carlos. 

Finalizo agradecendo, novamente, ao professor Alexandre Nolasco, pela 

parceria e confiança ao longo dos últimos quatro anos, em que além da competência 

sempre manteve a serenidade e o bom humor. Aos meus colegas do ICMC, 

professores e funcionários, pela confiança depositada e parceria que, no caso de 

muitos de vocês, vem de longa data. Aos meus colaboradores e aos meus alunos, que 

me ensinam muito. A toda a minha família, pelo apoio constante, e especialmente ao 

meu pai, infelizmente já falecido, e à minha mãe, pelos muitos sacrifícios que fizeram 

em nome da formação das filhas. Ao Chu, meu companheiro há 31 anos, e aos nossos 

filhos, Ligia e Tiago, agradeço pelo apoio, companheirismo, e alegria. 

A todos, o meu muito obrigada! 


