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Entrevista com o professor Gilberto Loibel 

O Prof. Dr. Gilberto Francisco Loibel deu grande contribuição para a consolidação da pesquisa em Matemática no Brasil. Ele é um dos 
pioneiros do ICMC, tendo participação ativa em sua criação em 1971, a partir do então Departamento de Matemática da Escola de 
Engenharia de São Carlos (EESC). 

Nascido em 24 de maio de 1932, na cidade de São Paulo - SP, realizou os estudos primários e parte do secundário na Alemanha. De 
volta ao Brasil, obteve o título de Licenciado e Bacharel em Matemática pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP no ano 
de 1955 e lá começou como instrutor no ano seguinte. Em 1959 defendeu pela EESC sua tese de doutorado, intitulada Sobre quase grupos 
topológicos e espaços com multiplicação, orientada pelo professor Achille Bassi. Fez pós-doutorado na Universidade da Califórnia, em Berkeley 
(EUA), entre 1960 e 1962. No período de 1965 a 1966, foi professor visitante na Universidade Central da Venezuela. 

Entre 1962 a 1965, foi chefe do Departamento de Matemática da EESC, e de 1971 a 1976, coordenou nessa instituição o Programa de 
Pós-Graduação em Matemática. Tornou-se professor titular do ICMC em 1981, onde foi Vice-Diretor no período de 1982 a 1986 e se 

˝Meu nome é Tyciano Maia Ribeiro, sou formado em Ciência da 
Computação pela USP – São Carlos, natural de Passos/MG e 
atualmente moro em Belo Horizonte/MG.

Passei no exame vestibular para o curso de Bacharelado em Ciên-
cia da Computação na USP de São Carlos no ano de 1995 quando 
o Instituto ainda se chamava Instituto de Ciências Matemáticas de 
São Carlos (ICMSC). Cursei a graduação até o ano de 2000 e, 
neste período, aprendi muito com os professores e colegas através 
das aulas, trabalhos, seminários e da empresa Júnior. Além dos 
estudos, me lembro com saudades das festas das repúblicas, dos 
cajuzinhos dos Tuscas, jogos dos Intercomps e bailes do Caaso que 
participávamos todos os anos. Época muito boa que renderam 
amizades que permanecem até hoje.

Por onde anda Editorial

Quem sou eu?

Após concluir a graduação, “emendei” o mestrado também no 
ICMC no período de 2001 a 2003. Desenvolvi, juntamente com 
André Freire, um projeto de agenda colaborativa eletrônica, sob a 
supervisão da querida professora Renata Pontin. Recordo-me até 
hoje do nervosismo na hora da defesa da dissertação, da agonia da 
espera do resultado e do alívio no final ao saber que tinha recebi-
do o título de mestre.

Depois de morar em São Carlos, por nove anos, a partida para 
Brasília em 2003 foi um momento difícil por tudo que teria que 
deixar pra trás. Mas a oportunidade de trabalhar no Ministério da 
Previdência e encarar novos desafios acabou prevalecendo. No 
MPS, trabalhei com programação durante o ano de 2004.

Em 2005, prestei diversos concursos em Brasília e acabei sendo 
aprovado no Serviço Federal de Processamento de Dados 
(SERPRO) onde fiquei até 2008, trabalhando como analista de 
negócios da empresa no Ministério do Planejamento.

Hoje continuo no SERPRO, mas em 2008 consegui transferência 
para Belo Horizonte e agora estou atuando como projetista de 
testes dos sistemas da Receita Federal, Ministério do Planejamento 
e Ministério da Fazenda que são desenvolvidos aqui.

Gostaria de agradecer a oportunidade de relembrar ótimos 
momentos que passei durante os anos que morei em São Carlos e 
estudei na USP. Aprendizado que trago comigo até hoje e com 
certeza levarei pelo resto da minha vida!

Ano passado fiquei muito feliz com o encontro dos egressos do 
ICMC em dezembro onde pude reencontrar os amigos e ver 
como o Instituto cresceu nos últimos anos! Parabéns pela iniciativa 
e espero que ela se repita mais vezes.

Abraço a todos!˝

O processo de internacionalização do ICMC está inserido dentro 
do contexto da globalização e possui raízes históricas. A USP 
hoje situa-se no grupo das melhores universidades do mundo em 
diferentes rankings internacionais, atraindo a participação e 
inserção em seus grupos de pesquisa de um número crescente de 
alunos e docentes estrangeiros. Para auxiliar na integração destes 
visitantes à nossa cultura e país, a Universidade oferece diferentes 
facilidades como: curso de línguas, em parceria com outras 

Resposta da edição anterior 
Glauciema Brehmer Machado

instituições; auxílio para retirada de documentação junto à 
Polícia Federal; ótimas oportunidades de bolsas para pesquisa, 
entre outras serviços. Para conhecer mais sobre inserção 
internacional do ICMC, veja reportagem completa com 
depoimentos de estudantes e pesquisadores que vivenciam esta 
realidade.

Equipe ICMCotidi@no
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aposentou em 1987. A partir de 1990, por quinze anos foi 
professor colaborador e adjunto no Instituto de Geociências e 
Ciências Exatas (IGCE), da UNESP de Rio Claro. 

É membro da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência 
(SBPC), da Sociedade Brasileira de Matemática (SBM), da 
Academia Brasileira de Ciências (ABC) e da Academia de 
Ciências do Estado de São Paulo (ACIESP), e coordenou as 
primeiras edições da Olimpíada Brasileira de Matemática.

Neste ano, o professor Loibel completa oitenta anos, e nos dias 12 
e 13 de junho próximos o ICMC realizará em sua homenagem 
um Encontro de Topologia e Singularidades. O evento conta com 
organização conjunta com o IGCE - UNESP. Aproveitando a 
oportunidade, realizamos no último dia 27 de abril uma entrevista 
com ele, que transcrevemos a seguir:

1) Como foi o processo de transição do ICMC de um 
departamento da Escola de Engenharia de São Carlos 
(EESC) para um instituto autônomo?

R: Naquela época éramos sufocados dentro da EESC, obviamente 
pelo fato do importante ser a engenharia. A matemática e a 
análise numérica ficavam em segundo plano, estavam sufocadas 
ali dentro. A questão não era somente relacionada às verbas para 
funcionários e laboratórios, mas também para a biblioteca. Então, 
a criação do Instituto foi importantíssima para um maior 
desenvolvimento, quando passamos a conseguir apoio financeiro 
do CNPq (Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 
Tecnológico). 

2) Houve resistências? Quais as dificuldades?

R: Não o suficiente para ser sério. Houve muito mais resistência 
por parte da Poli (Escola Politécnica) para a criação da EESC no 
interior. 

3) A biblioteca do ICMC é uma das maiores do país nas 
áreas de Matemática e Ciências da Computação. Como 
foi o processo de concepção e formação do acervo no 
início da biblioteca? Quais coleções o senhor considera 
mais importantes?

R: O professor Achille Bassi pôs como uma das condições para 
trabalhar que uma verba fosse destinada à formação de uma boa 
biblioteca. Naquela época, as exigências eram mais voltadas ao 
valor do salário de um catedrático em tempo integral. Logo no 
início do seu trabalho, começou a comprar revistas e livros. O 
preço desse material na Europa era baixo, pois o continente vivia 
o período pós-guerra. Sobravam livros e faltava dinheiro. Quanto 
às importantes coleções, seria difícil citar apenas uma revista ou 
livro, pois parte do acervo tem importância histórica, com muitos 
livros do século XVIII e XIX. De qualquer forma, dentre as 
principais, cito as revistas que faziam as críticas dos trabalhos 
publicados em matemática: Central Book Mathematic, Jahre Book 
Mathematik e Mathematical Reviews. 

4) O Instituto se formou numa época marcada pela 
reforma universitária. Como foi a mudança do sistema 
de cátedras? 

R: Havia coisas boas e outras ruins no sistema de cátedras que, 
numa analogia simplista, poderia ser comparado ao feudo na 
Idade Média. O catedrático poderia ser autoritário, mas tinha a 
obrigação de orientar o estudante. Quando ingressei aqui, tive 
aulas com o professor Bassi. O jovem que começava a trabalhar 
tinha uma orientação sobre o trabalho didático. Antigamente 
cursávamos bacharelado e licenciatura, isso significava 
oportunidade de uma boa formação didática, embora não tão 
especializada como a de um doutor. Pouco após um ano de 
formado, eu corrigia as provas e ele (Bassi) as recorrigia. 
Atualmente somente se contratam doutores. 

5) De onde vieram os primeiros docentes e como era o 
regime de contratação deles?

R: O professor Bassi chegou ao Brasil ainda antes da guerra, 
inclusive teve problemas pelo fato de ser italiano. O professor 
Cecconi e Ubaldo Richard foram convidados por ele para virem 
ao país. Os demais professores, chamados de auxiliares de ensino, 
eram engenheiros formados pela Escola Politécnica. Com exceção 
de Rubens Lintz, todos trabalhavam em tempo parcial, faziam a 
parte didática e não se dedicavam à pesquisa. 

6) Como suas experiências no exterior contribuíram 
para sua formação como pesquisador e para as 
pesquisas no ICMC?

R: Em Berkeley aprendi as bases da Teoria das Singularidades, 
que deu origem ao atual grupo de pesquisa. A professora Maria 
Aparecida Soares Ruas foi minha orientanda. 

7) O atual nível de internacionalização dos grupos de 
pesquisa do ICMC tem raízes históricas?

R: Sim. As primeiras áreas de pesquisa que se desenvolveram aqui 
foram a Topologia, que pouco depois passou a incluir também as 
Singularidades, depois as Equações Diferenciais, liderada pelo 
professor Nelson Onuchic e a Análise Numérica, liderada pelo 
professor Odelar Leite Linhares, também ex-docentes do ICMC. 
O intercâmbio com pesquisadores de outros centros 
internacionais começou com estes professores pioneiros, e cresceu 
à medida que se formavam os grupos de pesquisa de maneira 
orgânica. Por sinal, uma universidade é um organismo vivo.

8) Como o senhor vê o papel atual do ICMC na 
formação de recursos humanos em matemática no 
Brasil?

R: Sem dúvida é uma das instituições mais importantes do país. 
Houve um tempo em que se fazia uma classificação, e naquele 
tempo ficávamos em terceiro, atrás do IMPA e do IME. Éramos, 
portanto, considerados como um dos mais importantes. 
Posteriormente, foram fundadas outras instituições como a 
UNICAMP e a UNB. O crescimento da ciência no Brasil foi 
explosivo e há hoje muitas outras instituições fora do estado de 
São Paulo. Em 1957, quando foi feita a primeira classificação, São 
Carlos foi a primeira cidade fora do eixo Rio-São Paulo, e isso 
prova a importância de São Carlos. 

Foto|Texto: Davi Pastrelo

Dicas STI

Convertendo arquivos de audiovisual para seu dispositivo portátil 
quem assiste a um vídeo em seu computador não faz ideia de 
quanto a tecnologia precisou evoluir para que isso fosse possível. 
Grandes batalhas foram travadas entre os grandes estúdios que 
queriam estabelecer padrões e controle sobre todo e qualquer vídeo 
na internet e os cientistas anônimos que criaram e desenvolveram 
os padrões que utilizamos hoje.

Um vídeo é uma sequência de imagens apresentadas muito 
rapidamente, com um áudio sincronizado. Mas para fazer isso, 
existem diversas variáveis envolvidas. Para converter um vídeo, é 
preciso conhecer cada uma destas variáveis e como elas afetam 
nossa percepção:

• Quadros Por Segundo ou frames por segundo (fps): é o numero de 
telas completas de imagem que são apresentadas a cada segundo. 
Acima de 24 imagens por segundo nossa percepção não consegue 
diferenciar as imagens separadamente e nós enxergamos uma 
sequência de imagens como uma imagem em movimento. Abaixo 
disto nós temos a impressão que estamos assistindo uma sequência 
de fotos. Nossos televisores apresentam imagens a 30 quadros por 
segundo;

• Entrelaçado x Progressivo: O modo progressivo é bem simples, 
cada quadro de imagem é mostrado completo. Este é o melhor 
método, mas exige uma memória de vídeo para que a imagem seja 
armazenada antes de ser exibida, o que só é possível nos modernos 
televisores e monitores digitais. O modo entrelaçado exibe a 
imagem enquanto ela é recebida, ponto por ponto, linha a linha, 
partindo do canto superior da tela, varrendo toda a tela até chegar 
ao canto inferior oposto. Um dos problemas com o modo 
entrelaçado é que ele sofre a interferência da rede elétrica, que é de 
60 Hz. Para evitar esta interferência, a imagem é separada em 
linhas pares e linhas ímpares e transmitidas separadamente. Como 
esta separação acontece em alta velocidade, não conseguimos 
percebê-la, mas ela acaba produzindo um cansaço visual 
característico;

• Proporção ou aspect ratio: É a proporção entre a largura e a 
altura da imagem, que atualmente é de 1,78:1 ou 16x9, e conhecida 
como widescreen. É a proporção adotada pelos DVDs e fabricantes 
de televisores de alta definição. Anteriormente a proporção adotada 
era a de 1,33:1 ou 4x3 que é a mesma proporção utilizada em 
fotografias e televisores antigos;

• Compressão: A compressão é fundamental para um vídeo, sem 
ela um DVD poderia conter apenas poucos minutos de vídeo. A 
compressão é realizada por um pequeno programa chamado codec 
(codificador/decodificador). Este programa é capaz de transformar 
um arquivo 50 Gb em um arquivo de menos de 1 Gb, sem perda 
aparente de qualidade. Existem dezenas de codecs de vídeo, e para 
que o vídeo possa ser reproduzido o codec correspondente deve 
estar instalado. Os mais comuns são MPEG2, x264, Quicktime, 
XVid, VC-1, etc. Alguns tocadores de vídeo como o VLC trazem 
no próprio programa todos os codecs necessários para a reprodução 
dos vídeos. O áudio também é comprimido e os codecs de áudio 
podem ser AAC, mp3, mpeg1 audio layer II, HE-AAC, etc. Caso 
você encontre um arquivo de audiovisual que se recusa a ser aberto, 
você deve, em primeiro lugar, tentar descobrir quais codecs este 
vídeo está usando. Para isso, existe o programa Gspot que, ao 
apontar para o arquivo, informa quais codecs são necessários para 
funcionar em seu computador.;

• Taxa de bits ou Bitrate: O codec pode ser ajustado para produzir 
um arquivo maior ou menor, com prejuízo é claro da qualidade do 
vídeo ou áudio. A redução da qualidade é algo bastante subjetivo, 
e depende em grande parte do que está gravado. Você pode 
arruinar um vídeo reduzindo demais o bitrate, e não existe uma 
fórmula para saber o quanto.  O bitrate é o ajuste mais importante 
que você pode fazer no codec, e basicamente ele vai determinar o 
tamanho e a qualidade do arquivo final. Para minimizar as perdas 
com taxas de bits muito baixas, o codec foi aperfeiçoado para 
operar com taxa de bits variável, também conhecida como VBR. 
Com a taxa de bits variável o codec se ajusta ao conteúdo, 
analisando o arquivo enquanto codifica, economizando bits onde é 
possível para usar onde são mais necessários. O modo VBR gera 
arquivos menores e com qualidade melhor do que o modo CBR ou 
taxa de bits constante;

• Formato container: Um arquivo multimídia é composto de um 
arquivo de vídeo, gerado por um codec apropriado, um ou mais 
arquivos de áudio, também compactados pelo codec apropriado, e 
pode ter até arquivos de legenda, com informação de sincronização 
para um ou mais idiomas. Identifica-se o container pela extensão do 
arquivo: VOB, AVI, MKV, FLV, MOV, RM, 3GP, OGG, ASF e 
muitos outros. Nos DVDs o container adotado é o arquivo VOB. 
Existem vários deles em um DVD, e nem sempre estão na 
sequência correta, para isso existe um arquivo índice onde está 
gravada a sequência do DVD, os idiomas dos áudios, das legendas, 
etc. Este arquivo tem a extensão IFO, e deve-se selecionar este no 
player para reproduzir o DVD com todos os seus recursos. Outros 
containers como AVI, MKV, etc., também podem conter diversos 
idiomas e legendas, aceitando ainda legendas externas, bastando as 
mesmas estarem em formato e extensões apropriados, com o 
mesmo nome e na mesma pasta do vídeo.

Com a profusão de equipamentos portáteis e a limitação de espaço 
destes aparelhos, sempre é interessante ajustar o arquivo à 
resolução e o container aceitos pelo equipamento utilizado e, para 
tanto,  com o programa Mediacoder e as informações acima, você 
não terá dificuldades em converter o seu arquivo audiovisual para 
qualquer que seja o formato que seu dispositivo portátil suporte. 

Conversão de Vídeos
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Janelas Virtuais do ICMC inova em interação

O projeto Janelas Virtuais, promovido pelo ICMC, oferece uma 
nova alternativa de interação entre alunos, docentes e 
funcionários do Instituto. O objetivo do projeto é divulgar as 
notícias, os eventos e as atividades do ICMC, por meio de telas 
posicionadas estrategicamente nos corredores, além de estimular 
a participação do público interno através de redes sociais. O 
sistema é desenvolvido em software livre, por bolsistas da 
Pró-Reitoria de Cultura e Extensão Universitária da USP.
Atualmente, participa do desenvolvimento do Janelas Virtuais o 
aluno Matheus Martins Teixeira, do curso de Bacharelado em 
Ciências de Computação. “Assumi o projeto em 2011 e encontrei 
um trabalho com bastante perspectiva. O maior desafio é atrair 
os alunos, professores e funcionários do ICMC, colocando 
conteúdo de interesse nas telas, além de contar com a ajuda do 
próprio público para a divulgação de conteúdo”, explica 
Matheus.
O sistema é composto por widgets, ou abas, cada uma com sua 
finalidade específica: calendário e relógio; previsão do tempo; 
cardápio do restaurante universitário; palestras e defesas; notícias 
da sala de imprensa; álbum de fotos, e a aba social. Os conteúdos 
externos podem ser acessados via QR-Code, que é um código de 
barras que pode ser fotografado com o uso de tablets ou 
smartphones.
A aba social permite a participação de qualquer pessoa por meio 
da rede social Facebook. Para isso, o usuário deve ingressar no 
grupo ICMC Social e observar o Código de Ética da USP e 
demais normas internas. A partir daí, poderá postar mensagens, 
que aparecerão nas telas em tempo real.
Na escala evolutiva do projeto, as telas apresentam um 
dinamismo maior, com movimentos diversificados que chamam a 
atenção para o conteúdo exibido. A organização, apresentação e 
o espaço para a difusão de informações também vêm sendo 
aprimorados. Segundo Matheus, ainda há mais inovações em 
estudo. “Estamos pesquisando métodos para que o monitor possa 
ser instalado tanto na vertical como na horizontal. Além disso, 
estamos analisando a possibilidade de colocar uma aba com 
vídeos”, acrescenta o bolsista.
Origem e licença - O Janelas Virtuais é baseado em um sistema 
de código aberto criado em 2008 por um ex-aluno do ICMC. O 
TelaSocial foi desenvolvido por Márcio Galli, egresso do curso de 
Bacharelado em Ciências de Computação, que hoje é empresário 
e já trabalhou para o Mozilla (que desenvolve o navegador 
Firefox), cuja infraestrutura serviu de base para o projeto.
Um dos fatores do projeto original que possibilitou sua adaptação 
para o Janelas Virtuais é a construção do software em código 
aberto. “Desta forma, quem quiser contribuir com o projeto, ou 
mesmo desenvolver o seu próprio trabalho, pode utilizar o 
conhecimento apreendido através do TelaSocial, e até mesmo do 
nosso projeto atual”, explica Matheus. Assim, o Janelas Virtuais 
poderá ser utilizado por outras instituições como um software 
livre e se torna, dessa forma, uma ferramenta ao dispor da 
sociedade.

Notas e Comunicados ICMC promove internacionalização de 
ensino e pesquisa em diversas áreas

Sobre as iniciativas da CRInt-ICMC, Veiga explica que são 
oferecidos serviços que visam facilitar a adaptação de estrangeiros 
no Instituto. Dentre as ações promovidas, estão o auxílio quanto à 
documentação necessária para a retirada do R.N.E. (Registro 
Nacional de Estrangeiros) pela Polícia Federal, serviço de homestay e 
visita monitorada pelo campus. Outra iniciativa da Comissão é a 
elaboração de um catálogo com dados e serviços da cidade de São 
Carlos, como hotéis, hospitais, transportes e restaurantes. Há 
ainda, em conjunto com os professores, uma orientação aos alunos 
que os ajuda a escolherem as disciplinas que ele querem cursar.

Professores estrangeiros e oportunidades no exterior

O ICMC possui atualmente em seu quadro 15 docentes 
estrangeiros, o que representa aproximadamente 10% do total. Um 
deles é o Prof. Dr. Gustavo Carlos Buscaglia, do Departamento de 
Matemática Aplicada e Estatística (SME). Ele veio ao ICMC em 
2007, após ser convidado em um congresso. Nascido na Argentina, 
Buscaglia afirma que encontrou em São Carlos muita liberdade 
para trabalhar. Ele considera a cidade o melhor lugar na América 
Latina para se fazer ciência. 

Dentre as facilidades citadas por ele, estão os bons financiamentos 
para pesquisa e o apoio da universidade. "Para se ter uma ideia dos 
bons financiamentos oferecidos, a cada dez pedidos tenho oito 
aprovados. Isso não ocorre em muitos lugares. Nos Estados Unidos 
a média é de uma aprovação a cada dez pedidos".

Sobre as dificuldades de adaptação ao novo país, Buscaglia disse 
não ter tido grandes problemas com alimentação, idioma, 
documentação ou com diferenças culturais. Uma dica que o 
professor deixa para os alunos estrangeiros que queiram ingressar 
no Brasil, é que estejam atentos aos prazos para entregas de 
documentações  e trabalhos.

Por outro lado, tem aumentado a participação de pesquisadores do 
ICMC em projetos e parcerias com instituições estrangeiras. O 
pós-doutorado é uma dessas possibilidades. Um exemplo recente é 
o da Profa. Dra. Elisa Yumi Nakagawa, que concluiu seu 
pós-doutorado no Fraunhofer Institute for Experimental Software 
Engineering, na Alemanha, em janeiro deste ano.

Ela ressalta que seu pós-doutoramento abriu uma oportunidade de 
cooperação concreta com os pesquisadores do exterior, o que inclui 
a vinda de professores visitantes ao ICMC, a coordenação e 
condução de projetos de pesquisa e a oportunidade de co-orientar 
alunos de mestrado e doutorado no Instituto Fraunhofer. 
“Realizamos pesquisas em conjunto nas áreas de Arquitetura de 
Software, Sistemas Embarcados e Linha de Produto de Software 
que geraram contribuições inéditas e significativas que poderão 
colaborar com o desenvolvimento de sistemas embarcados”, explica.

USP São Carlos cria Portal da Escrita Científica   

Foi lançado no dia 21 de maio Portal da Escrita Científica do 
Campus USP de São Carlos, espaço organizado pela comunidade 
do campus para reunir interessados em escrita científica. Mais 
informações acessse: http://www.escritacientifica.sc.usp.br/

ICMC participa da inauguração do Museu da Ciência 
de São Carlos 

O ICMC participou da inauguração do Museu da Ciência Prof. 
Mário Tolentino, que ocorreu em 14 de abril na praça Coronel 
Salles, em São Carlos. Estiveram presentes na cerimônia, por 
parte do ICMC, o Prof. Dr. José Carlos Maldonado, Diretor; a 
Profa. Dra. Solange Rezende, Presidente da CCEx; e Profa. Dra. 
Roseli Francelin Romero, Presidente da CPq.
Um dos objetivos do museu é  despertar o interesse, especialmente 
de crianças e jovens, à ciência e tecnologia.  A intenção da 
prefeitura é que os alunos das redes pública e privada tenham a 
oportunidade de ter aulas práticas de física, química e matemática 
no local. "São Carlos é a capital da Ciência e Tecnologia no 
Brasil, portanto é a vitrine dessas atividades no país”, disse o 
Ministro Raupp.
Durante o evento, o ICMC foi também representado pelo robô 
humanóide Nao, que demonstrou sua capacidade de imitar gestos 
humanos, de reconhecer comandos e obedecê-los. 

ICMC tem representantes no Comitê Consultivo do 
CNPq

Pela primeira vez, o ICMC tem representantes no Comitê 
Consultivo do CNPq. A Profa. Dra. Solange Oliveira Rezende e 
a Profa. Dra. Renata Pontin de Mattos Fortes, docentes do SCC, 
passam a integrar o Comitê, segundo portaria divulgada no dia 17 
de abril.
A atuação do Comitê Consultivo está ligada à Lei 8.010, 
publicada em 1990, que prevê a isenção de impostos e taxas para 
bens destinados à pesquisa científica. Com a finalidade de 
administrar a concessão desses incentivos, o órgão tem o papel de 
analisar os pedidos de credenciamento e de reavaliação de 
credenciamento solicitados por pesquisadores e instituições para 
as importações que se enquadrem na lei. Analisa também os 
projetos de pesquisa científica, tecnológica e de inovação, 
fiscalizando a aplicação e destinação dos bens importados para 
esses projetos.
O ICMC possui um histórico de cooperação com o CNPq, para 
facilitar o cumprimento dessa legislação. Em 2011, o Conselho 
lançou o Tutorial TIP, com o objetivo de organizar e 
disponibilizar informações relacionadas ao processo de 
importação. A criação do tutorial foi coordenada pela professora 
Solange, através do Centro de Competência em Software Livre 
do ICMC (CCSL-ICMC), em parceria com o Setor de 
Importação do CNPq e com a Empresa Júnior do ICMC.

O ICMC vem promovendo uma crescente inserção internacional de 
seus departamentos, cursos e grupo de pesquisa. Os resultados 
recentes demonstram esse crescimento, mas o processo de 
internacionalização do ICMC tem raízes históricas: vem ocorrendo 
desde sua fundação, em 1971, quando o italiano Achille Bassi, 
juntamente com alguns compatriotas e outros competentes 
pesquisadores brasileiros, ajudou na desvinculação da EESC para o 
então Instituto de Ciências Matemáticas de São Carlos (ICMSC). 

Essa visão é compartilhada pelo Prof. Dr. Paulo Afonso Faria da 
Veiga, que preside a Comissão de Relações Internacionais (CRInt) 
do ICMC. Para ele, a ideia de internacionalização está ligada à 
globalização, e a USP sempre teve políticas nessa direção, pois 
contou em suas origens com uma grande participação de 
estrangeiros. Mais recentemente a USP criou dois programas 
internacionais em nível de graduação: a Bolsa de Mérito Acadêmico  
e a Bolsa Empreendedorismo , que tendem a se tornar uma 
atividade permanente da universidade. Outras políticas recentes do 
Governo Federal, como o programa Ciência sem Fronteiras, vem 
possibilitando o intercâmbio, a mobilidade acadêmica de 
estrangeiros para o Brasil, e o retorno de brasileiros que saíram do 
país nas décadas passadas devido aos altos salários pagos no exterior. 

Veiga explica que atualmente, procurar uma instituição de ensino 
para se especializar é muito mais fácil do que há algumas décadas, 
devido à fatores logísticos e econômicos. Por isto, cita a importância 
do reconhecimento da USP no grupo das melhores universidades do 
mundo, conforme demonstram os recentes rankings divulgados. 
“Essa é uma das maneiras de ficarmos mais reconhecidos. Outro 
ponto é apostarmos que os alunos que vêm para cá se tornem nossos 
colaboradores em pesquisas e alunos de pós graduação. Trata-se de 
um trabalho a longo prazo”, diz.

O ICMC tem recebido uma quantidade cada vez maior de 
delegações de outros países. Sobre uma recente visita de uma 
delegação chinesa, o dirigente disse que para se colocar em prática 
uma parceria seria necessário se romper a barreira do idioma. O 
ICMC ainda não disponibiliza cursos de língua portuguesa para 
estrangeiros, mas há uma forte discussão no sentido de oferecer essa 
facilidadade para fomentar a internacionalização. “Em São Carlos, 
temos uma parceria com a UFSCar que oferece curso de língua 
portuguesa para estudantes estrangeiros”.

Volume de estudantes, professores e pesquisadores estrangeiros no ICMC cresceu significativamente nos últimos anos; o mesmo ocorreu com as parcerias 
internacionais em ensino e pesquisa.
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Visitas

Premiações

Delegação da Purdue University visita o ICMC

O ICMC recebeu no dia 17 de maio uma delegação da Purdue 
University, dos Estados Unidos. Fizeram parte do grupo William 
Anderson, professor associado da Instituição, e mais seis alunos, 
sendo um de doutorado e cinco de graduação. A delegação veio 
ao Brasil para visitar instituições de ensino e pesquisa. O objetivo 
da visita ao ICMC foi estabelecer contatos para futuras parcerias. 
Inicialmente a visita buscou colaboração em pesquisas na área de 
sensoriamento remoto embarcado, na qual a Purdue University 
possui conhecimento avançado, desenvolvendo aplicações para a 
agricultura. Foi discutida também a possibilidade de intercâmbio 
de estudantes entre as instituições. Outra delegação virá ao 
Instituto no segundo semestre para acordar detalhes sobre esse 
intercâmbio. A visita teve início às 9h, com recepção pelos 
professores Onofre Trindade Júnior e Paulo da Veiga, além de 
outros pesquisadores. Às 11h, aconteceu a demonstração do 
Veículo Aéreo Não Tripulado (VANT) Tiriba, na pista de 
aeromodelismo da ASA-UFSCar. Na período da tarde, foi 
realizada uma visita à sede da Embrapa em São Carlos, e em 
seguida foi feita uma sessão de apresentações institucionais da 
Purdue University, do ICMC e do Instituto Nacional de Ciências 
e Tecnologia em Sistemas de Embarcados Críticos (INCT-SEC). 

ICMC recebe pesquisadores do exército americano.
 
No dia 19 de abril, o ICMC recebeu a visita do Dr. Wei-Jen Su 
e do Sr. Sebastian Lara, representantes do US Army 
Internacional Technology Center (ITC). A visita é parte de uma 
série de atividades que visam a cooperação do ITC com outros 
centros de pesquisa em ciência e tecnologia da America Latina. 
Os docentes do ICMC, Prof. Dr. Onofre Trindade Jr. e o Prof. 
Dr. Paulo da Veiga participaram da recepção dos visitantes. Eles 
assistiram à apresentação da infraestrutura do ITC nos Estados 
Unidos e em outros países, ressaltando os laboratórios de pesquisa 
e a relação do ITC com a sociedade civil e militar dos EUA. 
Durante a apresentação, foi destacada a possibilidade de 
cooperação entre ITC e ICMC, através de colaboração e apoio 
financeiro a projetos de pesquisa conjuntos. Na oportunidade, os 
docentes do ICMC também apresentaram os temas de pesquisa 
desenvolvidos no Instituto, além da infraestrutura física e de 
recursos humanos. Desta, forma, o diálogo entre as partes deve 
continuar, visando uma parceria futura entre as instituições.

Pesquisadores do ICMC têm artigo premiado em evento 
internacional.

Dois pesquisadores do ICMC tiveram trabalho premiado no VIII 
Workshop on Advances in Model Based Testing (A-MOST 2012), evento 
realizado em conjunto com Fifth International Conference on Software 
Testing, Verification and Validation (ICST2012), no período de 17 a 21 de 
abril em Montreal, no Canadá. O Prof. Dr. Adenilso da Silva Simão, 

docente do SSC, e André Takeshi Endo, aluno de pós-graduação 
em CCMC, receberam o prêmio de Best Paper pelo artigo 
Experimental Comparison of Test Case Generation Methods for Finite State 
Machines. Os autores também receberam convite para publicar uma 
versão estendida na revista Information and Software Technology.

Estudante do ICMC recebe dupla premiação em evento 
internacional

Erick Galâni Maziero, aluno de pós-graduação do ICMC recebeu 
duas premiações na 10th International Conference on Computational 
Processing of Portuguese (PROPOR 2012), o principal evento 
internacional da área de Processamento de Linguagem Natural em 
língua portuguesa. O evento foi realizado de 17 a 20 de abril, em 
Coimbra, Portugal. Os dois prêmios estão relacionados ao trabalho 
de mestrado de Maziero, intitulado Identificação Automática de Relações 
Multidocumento, e defendido junto ao ICMC em 2012. Um dos 
prêmios foi justamente o de melhor trabalho de mestrado, na 
categoria PhD and MSc/MA Dissertation Contest. O segundo prêmio 
foi o de melhor demostração de software, na categoria Best Demo 
Award. Maziero iniciou sua carreira acadêmica no ICMC ainda na 
graduação, quando cursou o Bacharelado em Ciências de 
Computação. Neste ano, concluiu o Mestrado em CCMC e 
atualmente cursa o Doutorado no mesmo programa, sob 
orientação do Prof. Dr. Thiago Alexandre Salgueiro Pardo.

Projeto do ICMC em 2º lugar em Prêmio Todos@Web

O projeto AccessibilityUtil, desenvolvido por meio de uma 
parceria entre o ICMC e o Departamento de Ciência da 
Computação (DCC), da Universidade Federal de Goiás (UFG) 
ficou em segundo lugar no Todos@Web - Prêmio Nacional de 
Acessibilidade na Web, na categoria Tecnologias/Aplicativos. O 
resultado final foi divulgado no dia 14 de junho, em cerimônia no 
Memorial da América Latina em São Paulo. O projeto 
AccessibilityUtil é coordenado por Thiago Jabur Bittar, 
doutorando em Ciências de Computação e Matemática 
Computacional pelo ICMC e professor da UFG; e conta com o 
apoio de sua orientadora, Profa. Dra. Renata Pontin de Mattos 
Fortes; e do mestrando Leandro Agostini do Amaral. Como 
premiação para o projeto foi concedido o valor de R$ 3 mil, troféu 
e exposição do trabalho em publicação do W3C.

Artigo premiado em evento de Qualidade de Software

O artigo Towards Incremental FSM-based Testing of Software Product Line 
foi premiado na trilha técnica do XI Simpósio Brasileiro de 
Qualidade de Software (SBQS), realizado de 11 a 15 de junho em 
Fortaleza, CE. O trabalho é resultado do projeto de mestrado 
desenvolvido por Maykon Capellari sob a orientação da Profa. 
Dra. Itana Gimenes, da Universidade Estadual de Maringá 
(UEM), em colaboração com o Prof. Dr. Adenilso Simão e com o 
aluno de doutorado André Endo, do ICMC. Capellari 
desenvolveu o trabalho na UEM junto ao Instituto Nacional de 
Ciência e Tecnologia em Sistemas Embarcados Críticos 
(INCT-SEC). Ele esteve no ICMC por três meses através do 
Programa Nacional de Cooperação Acadêmica (PROCAD) entre 
o ICMC, a UEM e a Pontifícia Universidade Católica do Rio 
Grande do Sul (PUC-RS).

Por Davi Marques Pastrelo e Rodrigo Peronti.

Mobilidade de alunos

Assim como o número de professores, o volume de estudantes 
estrangeiros também vem crescendo no Instituto. A aluna iraniana 
Pouya Mehdipour Balagafsheh conta que chegou ao Brasil há dois 
anos atrás, em busca de oportunidade de trabalho na área de 
Geometria Ergódica. Para ela, a maior dificuldade na adaptação foi 
em relação ao idioma. “No início foi difícil assistir as aulas e 
conseguir livros e material didático para acompanhar a disciplina, 
mas fora isso não tive grandes dificuldades com a alimentação e 
clima”.

Já o polonês Michal Krystyanczuk chegou ao Brasil em março deste 
ano, e diz estar se adaptando muito bem ao país. Para ele, a única 
dificuldade é o fato de não falar português. Isso, entretanto, não o 
atrapalha durante as aulas. “O único problema é quando estou fora 
da universidade, aqui todos são muito compreensivos, atenciosos e 
procuram me atender.” Sobre a adaptação, ele disse não ter tido 
problemas quanto à alimentação e o clima. Sua maior surpresa 
com relação ao Brasil é que o povo, muito receptível e amigável 
segundo o polonês. Ele é orientando do Prof. André Ponce de Leon 
F. Carvalho e tem trabalhado com mineração de dados voltada às 
aplicações financeiras. 

Ao mesmo tempo em que recebe estudantes estrangeiros, o ICMC 
possibilita também aos seus alunos experiências no exterior. O 
aluno de doutorado em Matemática Matheus Bortolan explica que 
o período que passou desenvolvendo seu projeto em Sevilla, na 
Espanha, foi uma excelente experiência por vários motivos. Um 

deles é poder aumentar a cooperação internacional entre os 
institutos de pesquisa, o que se reflete na execução de excelentes 
trabalhos científicos. Durante sua estada, ele trabalhou com os 
professores Tomás Caraballo e José Antonio Langa, além de iniciar 
contatos com vários outros pesquisadores. Ele também acredita que 
cada aluno que se dispõe a ir e realizar um bom trabalho no 
exterior oferece oportunidades para outros alunos desfrutar dessa 
experiência. Para Bortolan, há um fator cultural muito forte 
envolvido, pois as rotinas e ritmos de trabalhos geralmente são 
diferentes das que os alunos estão acostumados aqui no Brasil, e 
isso requer uma certa adaptação ao novo ambiente de trabalho.

Alguns números apontam esse aumento expressivo na mobilidade 
internacional do ICMC. Entre os anos de 2008 a 2011, 23 alunos 
de graduação e 57 alunos de pós-graduação do Instituto foram 
estudar no exterior. Já no período de 2010 a 2011, o ICMC 
recebeu três alunos estrangeiros de graduação e seis de 
pós-graduação. Somente em 2012, onze alunos de pós-graduação 
foram estudar no exterior. Estão atualmente matriculados na 
pós-graduação do Instituto 56 alunos estrangeiros, além de outros 
quatro fazendo intercâmbio.

Todos esses exemplos evidenciam um dos pontos mais importantes 
da internacionalização, segundo o professor Paulo da Veiga: o de 
que ela não traz somente benefícios a pesquisa, mas faz com que 
também os alunos se tornem embaixadores do Instituto no exterior.

Texto: Davi Marques Pastrelo | Ilustração: Lucas José Guedes
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C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

jornal_impressão_final.pdf   6   26/06/2012   10:19:01



Grupo do ICMC desenvolve jogos para computador 

Equipe FoG-ICMC

O grupo The Fellowship of the Game (FoG), formado por alunos de 
graduação do ICMC, desenvolve jogos para computador visando o 
aprendizado e a disseminação de conhecimentos nesta área da 
computação, contribuindo inclusive com o aprendizado de 
disciplinas de programação. Fundado oficialmente no final de 2008, 
o grupo sem fins lucrativos possui atualmente cerca de 20 membros 
que trabalham nas diversas áreas de desenvolvimento dos games.

O grupo é supervisionado pelos professores Fernando Osório, 
Kalinka Castelo Branco e Moacir Ponti Jr. Eles explicam que o 
FoG surgiu como uma iniciativa dos alunos por ser uma área que 
atrai muitos interessados. “Inicialmente o que os alunos buscavam 
era um apoio dos professores com relação à questões burocráticas 
como reservas de salas, equipamentos, servidores que estavam no 
ar e aconselhamentos. Vieram nos procurar para que fossemos 
tutores deles”, explica o professor Osório.

A professora Kalinka argumenta que um fato importante é que os 
docentes sempre procuraram não interferir diretamente nas 
decisões dos alunos, e sim sempre orientá-los e incentivá-los: “No 
caso, éramos responsáveis por responder administrativamente pelo 
FoG. De certa forma não queremos interferir nas atividades, mas 
com o conhecimento que temos, sugerimos e direcionamos 
atividades e administrativamente respondemos por coisas como 
servidor, registro de domínio, website, etc.”.

Sobre a experiência em participar do grupo, o aluno Marcos 
Limeira afirma que os jogos produzidos pelo grupo FoG são do tipo 
independente e não visam o comércio. “Comecei a me interessar 
por games ainda na infância e o videogame que mais me marcou 
foi o Master System da Sega. O ICMC foi quem nos deu a 
oportunidade de ter experiência com desenvolvimento de games”, 
explica Marcos.

Osório ressalta que um jogo desse tipo possui muitos componentes, 
como o projeto do game (gameplay), design (incluindo a parte de 
multimídia que envolve áudio e imagens), e por fim a programação 
propriamente dita. “O interessante é que a produção de jogos é 
multidisciplinar, onde podem participar pessoas de diversas áreas 

como comunicação, história e psicologia”, conclui.

A professora Kalinka explica que no momento o FoG está 
trabalhando em um projeto vinculado à Universidade Estadual 
de Campinas (Unicamp), que atende alunos com necessidades 
especiais, com idade entre 12 e 14 anos. O FoG tem 
desenvolvido jogos para este tipo de público: “Entramos em 
contato com o pessoal da APAE (Associação de Pais e Amigos 
dos Excepcionais) de Limeira, por meio do grupo de pesquisa 
da Unicamp EcoEdu Ambiental. Neste caso, desenvolvemos 
um game que será atrativo para alunos com necessidades 
especiais. Este game, batizado de Jogo do Lixo, faz parte de um 
projeto coordenado pela professora Lubienska, da Unicamp. 
Por meio deste jogo, as crianças são educadas de forma lúdica, 
tratando questões relacionadas com a ecologia e a preservação 
ambiental”. 

Com o Jogo do Lixo, o grupo FoG auxilia o projeto EcoEdu na 
parte de jogos educacionais, “e o que o jogo faz é mostrar aos 
alunos que quando se recolhe o lixo, a imagem fica mais limpa 
e bonita, também ensina, por exemplo, que para se recolher o 
vidro é necessário fazer uso de uma luva,” conclui Kalinka.

O aluno Guilherme Gilbertoni, que cusa o 3º ano do curso de 
Bacharelado em Ciências de Computação, explica que os jogos 
produzidos pelo grupo são de cunho educativo e possuem 
código fonte aberto para futuras versões. Sobre os projetos a 
serem desenvolvidos pelo grupo, os professores explicam que 
estes se baseiam nas necessidades e interesses dos alunos em 
aprender determinada área de conhecimento, por exemplo, 
programação, física, computação gráfica, inteligência artificial, 
redes de computadores, entre outras.

“Motivados pelo FoG fizemos um teste junto às disciplinas: 
Introdução à Ciências da Computação, Sistemas Distribuídos e 
Computação Gráfica. Desta forma, também os incentivamos a 
realizar projetos nestas disciplinas utilizando jogos. Foi um 
sucesso, e o resultado é que muitas vezes o game funciona como 
um motivador para os alunos. O game passa a servir como um 
fator integrador dessas múltiplas disciplinas. Por exemplo, se 
usa a área de Redes de Computador para fazer um jogo 
multiplayer, a área de Computação Gráfica para os efeitos, e 
área de Lógica e Programação para desenvolver a lógica e 
sequência do jogo”, conclui Osório.

Sobre a linguagem utilizada, os professores explicam que as 
preferidas dos alunos são o C, C++ e o Phyton. O grupo já 
participou duas vezes do Global Game Jam, competição 
internacional que ocorre simultaneamente em diversos países. 
Participa também da Semana de Computação (SemComp) do 
ICMC e de atividades de extensão universitária, como 
simpósios, minicursos e palestras.

Informações: http://fog.icmc.usp.br

Por Davi Marques Pastrelo

para tombamento e iniciativas de conservação. O palestrante falou 
sobre a importância de conscientização do público para a preservação 
e conservação da memória histórica, cultural e arquitetônica. No 
contexto de São Carlos, abordou o processo histórico de povoamento 
do município, a formação da cidade como pólo tecnológico e seus 
principais marcos históricos. Já a edição de junho aconteceu no dia 
13 e apresentou o filme The PhD Movie - título original Piled Higher and 
Deeper - Life (or the lack thereof) in Academia. O filme é uma produção 
independente adaptada dos quadrinhos online PhD Comics e conta a 
história de quatro estudantes de pós-graduação americanos, 
mostrando de forma hilária seus relacionamentos e batalhas na vida 
acadêmica. Após a exibição, houve uma sessão de debate, 
coordenada pelo Prof. Dr. José Fernando Rodrigues Júnior.

ICMC celebra Dia Nacional da Matemática com visita de 
alunos da rede pública
 
No dia 18 de maio, cerca de 350 estudantes de três escolas públicas 
de São Carlos conheceram o campus da USP em comemoração ao 
Dia Nacional da Matemática, ocorrido em 6 de maio. Eles 
participaram de um projeto coordenado pela professora Miriam 
Utsumi, do ICMC, no qual alunos do curso de Licenciatura em 
Matemática desenvolvem atividades diferenciadas de ensino, sob sua 
orientação e dos professores Edna Zuffi, Esther Prado e Seiji Isotani, 
e supervisão das professoras Anieli Gatti (E.E. Ary P. Neves), Maria 
Laura Trindade (E.E. Álvaro Guião), Maria Amélia Correia do 
Nascimento e Valéria Scopim (E.E. Sebastião de Oliveira Rocha). Ao 
todo foram 80 estudantes do ensino médio da Escola Estadual Álvaro 
Guião, 90 alunos do ensino fundamental da Escola Estadual Ary 
Pinto das Neves, 101 alunos do ensino fundamental e 71 do ensino 
médio da Escola Estadual Sebastião de Oliveira Rocha. A visita 
contou com uma palestra sobre figuras estranhas ministrada pelo 
professor Leandro Aurichi, uma palestra sobre otimização, proferida 
pela professora Franklina Toledo e o professor Elias Helou Neto, 
além de visita ao observatório astronômico do campus, “contação de 
histórias” de Malba Tahan e participarão de jogos didáticos de 
matemática. Os grupos também participaram de oficinas de robótica 
com o professor Eduardo Simões, e de demonstrações de 
experimentos junto ao grupo de Óptica do IFSC e de gincanas nas 
quadras esportivas do campus com desafios de matemática.

Dia do Desafio mobiliza comunidade do ICMC

 

Dia 30 de maio aconteceu o Dia do Desafio, competição 
internacional onde duas cidades de porte similar disputam para ver 
qual delas consegue mobilizar mais pessoas em atividades físicas pelo 
período mínimo de 15 minutos. A cidade de São Carlos participou do 
desafio, competindo desta vez contra o município de Mesquita, RJ. O 
ICMC promoveu uma sessão de ginástica laboral, com alongamento 
e aquecimento. As atividades contaram com a participação de 32 
pessoas. A ação foi coordenada pela educadora física Andreza 
Marques Simões, do CEFER, e foi uma iniciativa conjunta da CCEx 

e CIPA do ICMC. Contando com a participação de 15,64% de 
sua população, São Carlos venceu Mesquita-RJ no desafio, onde 
a participação foi de 3,50%. 

Viagem didática à UFF

Alunos das Licenciaturas (Matemática e Ciências Exatas) 
visitaram o Museu Interativo da Universidade Federal 
Fluminense, no dia 19 de maio de 2012, acompanhados dos 
Professores Esther Prado, Miriam Utsumi e Seiji Isotani. O 
grupo chegou por volta das 9h da manhã, foi guiado pela Profa. 
Dra. Ana Kaleff, que  mostrou e deu detalhes sobre a confecção 
de materiais para o ensino de Matemática para alunos com 
deficiência visual. Mais tarde, o grupo fotografou e interagiu 
com os diversos materiais, simulando a percepção dos alunos 
cegos ou com baixa visão. A viagem didática foi muito profícua 
e o grupo retornou com muitas ideias para implementar no 
Laboratório de Ensino de Matemática: uma linha de materiais 
de ensino de Matemática, para pessoas com necessidades 
especiais, a fim de apoiar ações com esse público nas escolas 
estaduais da cidade de São Carlos, que têm parceria com o 
ICMC através do Programa de Bolsas de Iniciação a Docência 
– PIBID CAPES – ICMC/USP. Os professores, que também 
são orientadores do PIBID, agradecem o apoio financeiro da 
Pró-reitoria de graduação, das coordenadoras das Licenciaturas  
e do Departamento de Matemática do ICMC por apoiarem 
ações desta natureza que complementam a formação docente 
dos licenciandos do Campus.

IV Jornada das Licenciaturas da USP

Nos dias 10 e 11 de maio pp., realizou-se a IV Jornada das 
Licenciaturas da USP, com a temática Formação de Professores 
e Compromisso da USP com a Educação Pública. O evento 
teve cerca de 450 inscritos, que apresentaram 123 pôsteres. O 
ICMC foi representado pela Profa. Dra. Edna Maura Zuffi, 
coordenadora da Licenciatura em Matemática, e por 15 alunos 
desse curso e da Licenciatura em Ciências Exatas. Vários alunos 
do ICMC apresentaram pôsteres com experiências realizadas no 
Programa PIBID- Programa Institucional de Bolsas de Iniciação 
à Docência – CAPES-USP, e de outras experiências de estágios. 
A mesa sobre Formação de Professores contou com a 
participação do Prof. Dr. Guilherme Toledo Prado, da 
UNICAMP, da Profa. Dra. Sônia Penin, ex-Pró-Reitora de 
Graduação da USP, e da a profa. Dra. Sônia Barbosa, da 
UNESP – Marília. Outras mesas redondas trataram da situação 
atual das licenciaturas, após a implantação do Programa de 
Formação de Professores da USP, a partir de 2005. Já nos 
Grupos de Discussão foram debatidas as temáticas: evasão, 
estágios e demandas da USP à Secretaria de Educação. 

Por Davi Marques Pastrelo e Rodrigo Peronti

Alunos da graduação utilizam os conhecimentos adquiridos em sala de aula no desenvolvimento de jogos, inclusive de caráter educativo

Nilton Junior 
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Eventos Realizados

ICMC sedia a 3ª Escola Luso-Brasileira de Computação 
Evolutiva (ELBCE) 

O ICMC sediou no período de 2 a 5 de abril a 3ª Escola 
Luso-Brasileira de Computação Evolutiva (ELBCE). O evento 
reuniu os principais pesquisadores do Brasil e de Portugal nessa 
área. As atividades foram voltadas para pesquisadores que 
desenvolvem ou aplicam Computação Evolutiva em seus projetos, 
bem como pós-graduandos e também alunos de graduação 
interessados em iniciar pesquisas com base em Sistemas Evolutivos. 
A Escola foi promovida conjuntamente pelo ICMC-USP e pela 
Universidade do Minho, em Portugal, com apoio do CNPq. 

Encontro de Topologia e Singularidades homenageia 
professor Gilberto Loibel 

Nos dias 12 e 13 de junho, o ICMC realizou o Encontro de 
Topologia e Singularidades, em comemoração ao aniversário de 
80 anos do Prof. Dr. Gilberto Francisco Loibel. O evento 
aconteceu no Auditório Pau-Brasil, no ICMC. O programa do 
evento incluiu uma sessão de abertura sobre a contribuição do 
professor Loibel à formação dos grupos de Topologia e de 
Singularidades no Estado de São Paulo, além de palestras, 
plenárias e conferências nestas duas áreas. O encontro foi uma 
realização conjunta do ICMC e do Instituto de Geociências e 
Ciências Exatas (IGCE), da UNESP de Rio Claro. 

Workshop sobre veículos aéreos não tripulados no 
ICMC

O Workshop sobre Veículos Aéreos Não Tripulados e suas 
Aplicações foi realizado nos dias 7 e 8 de maio, no Auditório 
Pau-Brasil do ICMC. O evento promovido pelo Instituto Nacional 
de Ciência e Tecnologia em Sistemas Embarcados Críticos 
(INCT-SEC) teve como principais temas: desenvolvimento de 
Sistemas de Aeronaves não Tripuladas (SisVANT), 
desenvolvimento de sensores inteligentes para VANTs e aplicações 
de VANTs. As principais entidades que participaram do workshop 
foram: AGX Tecnologia, Centro Tecnológico do Exército 
(CTEX), Departamento de Sistemas de Computação 
(SSC-ICMC), Embrapa - CNPDIA, Instituto Nacional de Ciência 
e Tecnologia em Sistemas Embarcados Críticos (INCT-SEC), 
Instituto de Aeronáutica e Espaço (IAE), Instituto de Estudos 
Avançados (IEAv), Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais 
(INPE), Instituto Tecnológico da Aeronáutica (ITA) e Opto 
Eletrônica.

Workshop de Capacitação Web of Science & Journal 
Citation Report
 
O SIBi-USP (Sistema Integrado de Bibliotecas da Universidade de 
São Paulo) promoveu no campus de São Carlos o Workshop de 
Capacitação Web of Science & Journal Citation Report. A iniciativa teve 
por objetivo propiciar às equipes bibliotecárias, 
docentes/pesquisadores, alunos de graduação e de pós-graduação o 
conhecimento técnico necessário ao uso dessas ferramentas. O 
treinamento ocorreu 4 de maio de 2012, no Auditório I do 
CETEPE, e foi ministrado por Deborah Dias, da Thomson Reuters.

Docente do ICMC instala sensor de
enchentes em córrego de São Carlos, SP. 

O monitoramento de rios urbanos é a finalidade do sistema 
e-NOE, desenvolvido no Instituto de Ciências Matemáticas e de 
Computação (ICMC), na USP de São Carlos. O sistema, criado 
pelo Prof. Dr. Jó Ueyama, detecta enchentes e o nível de poluição 
dos rios por meio de uma rede de sensores sem fio, permitindo que 
a população seja avisada sobre eventuais riscos. 

Por meio de uma parceria com a Prefeitura Municipal de São 
Carlos, Ueyama instalou em maio de 2012 dois equipamentos 
com esse sistema em um córrego da cidade, o Monjolinho. Um 
deles foi aplicado na Avenida Trabalhador São-carlense, próximo 
ao campus da USP, e o outro perto da rotatória do Shopping 
Iguatemi. O pesquisador obteve autorização do Departamento de 
Águas e Energia Elétrica do Estado de São Paulo (DAEE - São 
Carlos) para monitorar as águas do córrego. 

O equipamento sofreu uma reengenharia em relação ao primeiro 
protótipo, desenvolvido em 2010. Essa mudança foi implementada 
para melhorar a transmissão dos dados coletados do rio e para 
diminuir o consumo de bateria. Diferentemente dos protótipos 
existentes, este não armazena os dados coletados, mas os envia 
para o servidor assim que cada leitura é realizada. Desta forma, é 

Exposição Transformutação

O ICMC promove a exposição Transformutação, de autoria do 
artista plástico e historiador Antonio Alfonso Luciano. Utilizando a 
técnica de aramado moldado, o autor desenvolveu  uma série de 
esculturas com a temática de ciência e filosofia,  voltadas para a 
forma humana. Antonio Alfonso trabalha com artes desde 1980, 
quando começou a explorar materiais disponíveis na confecção de 
artesanato com metal e cerâmica. Desde então, atuou como 
professor de artes, decorador de ambientes, desenvolveu esculturas 
para praças da região e trabalhou nas áreas de conservação e 
restauração do patrimônio. Desde 2007, trabalha como artista 
residente no Instituto de Estudos Avançados da USP em São 
Carlos. Suas obras já passaram por vários países do mundo, como 
Estados Unidos, Inglaterra, Itália, Portugal, Israel e Argentina. As 
esculturas estão expostas no saguão da Biblioteca do ICMC até a 
primeira quinzena de julho, e a visitação é gratuita. A mostra é 
uma iniciativa do Café com Cultura, promovido pela CCEx do 
ICMC.

ICMC recebe visita monitorada 

A visita monitorada ao ICMC do programa USP e as Profissões 
ocorreu no dia 20 de junho e teve  como público alvo, alunos 
professores e diretores das escolas públicas e privadas. A 
programação teve início às 14h com a palestra Graduação no ICMC 
com a apresentação da Profa. Dra. Renata Pontin de Mattos 
Fortes. Em seguida, às 15 horas, houve a apresentação da mesa 
redonda Educação Superior de Portas Abertas para Todos, com a 
participação da Profa. Dra. Solange Oliveira Rezende; da 
Secretária Municipal de Educação de São Carlos, Lourdes de 
Souza Moraes e com a Diretora Regional de Ensino, Débora 
Gonzales Blanco. No mesmo horário, os alunos assistiram o 
seminário sobre Figuras Estranhas com o Prof. Dr. Leandro Aurichi. 
Finalmente, às 16 horas aconteceu a mostra tecnológica, onde os 
alunos puderam tirar suas dúvidas com os coordenadores de cursos 
e visitar as instalações do ICMC.  

Café com Cultura

A CCEx do ICMC realizou nos meses de maio e junho o Café 
com Cultura, iniciativa que baseia-se em encontros mensais abertos 
ao público, na forma de palestras,  exposições, discussões sobre 
livros, apresentação de filmes, etc. A edição de maio aconteceu dia 
16, e uniu os temas história e arte. A palestra Marcos históricos de São 
Carlos e algumas curiosidades foi ministrada pelo artista plástico e 
historiador Antonio Alfonso Luciano, e introduziu ao público os 
conceitos de memória e patrimônio cultural, bem como critérios 

possível fornecer alertas de enchentes e nível de poluição em 
tempo real para a população que esteja em risco. “Com isso 
esperamos que os transtornos e prejuízos causados pelas chuvas 
em São Carlos não se repitam, ou que ao menos possamos avisar 
a população e comerciantes para que se previnam antes que a 
enchente ocorra”, disse Ueyama. 

O equipamento transmite os dados via wireless Zigbee (tecnologia de 
comunicação sem fio com baixo consumo de bateria e com 
transmissões de longa distância) para uma central, onde um 
software envia alerta via mensagens de SMS para telefones 
celulares de moradores cadastrados no sistema. No entanto, o 
sistema ainda encontra-se em fase de testes, e ainda não é possível 
se cadastrar. Além destes alertas, o protótipo agora permite que 
qualquer internauta tenha acesso a estes dados usando a interface 
do Google Maps. Esta interface permitirá aos sistemas de GPS 
criar rotas alternativas aos motoristas em caso de enchentes em 
uma determinada via. 

O projeto teve início na Inglaterra, proposto pelos professores 
Daniel Hughes e Geoff Coulson. Este último foi o orientador de 
Ueyama entre 2002 e 2006, quando o pesquisador cursou 
doutorado na Universidade de Lancaster, no Reino Unido. Na 
ocasião, conheceu o projeto e pensou em adaptá-lo ao Brasil. 
Desde então o pesquisador tem aperfeiçoado o sistema com vistas 
a otimizá-lo para a realidade brasileira. “Além disso, é de interesse 
nosso que o protótipo tenha um baixo custo para que as 
prefeituras possam replicá-los”, afirmou. 

O protótipo desenvolvido por Ueyama é menor do que uma caixa 
de fósforos, e custou cerca de R$ 400. Este protótipo é composto 
por dois sensores analógicos, cada um com uma função específica 
– o primeiro mede a pressão do rio, enquanto que o segundo 
sensor mede a poluição da água. Um alerta é gerado para notificar 
quando o nível do córrego (ou da poluição) atinge níveis que 
necessitam de uma notificação. Isto é realizado utilizando-se o 
SMS para telefones celulares. “Caso o primeiro sensor detectar 
uma elevação súbita na pressão do rio, significa que haverá 
enchente. É quando devemos tirar a população da região o mais 
rápido possível”, explica o pesquisador. 

A pesquisa foi desenvolvida com apoio financeiro da Fundação de 
Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP), do 
Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 
(CNPq), da Rede Nacional de Ensino e Pesquisa (RNP) e do 
Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Sistemas 
Embarcados Críticos (INCT-SEC). Futuramente, Ueyama 
pretende disponibilizar o sistema como software livre para 
prefeituras de municípios do Estado de São Paulo e para outras 
cidades que têm problemas com enchentes. 

Por Davi Marques Pastrelo

Tecnologia permite que população seja avisada em caso de enchente; método também possibilita medir o nível de poluição de rios e córregos. 
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