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Transformando investimento em resultados

Nos últimos anos, o ICMC vem demonstrando sua 
grande capacidade de produção científica e formação 
de excelentes pesquisadores. Seus projetos estão 
sempre em destaque na comunidade científica e na 
mídia, o que gera um grande reconhecimento social e 
contribui para atrair investimentos com os quais novos 
projetos são desenvolvidos, gerando mais repercussão 
e consolidando um ciclo virtuoso no Instituto.
Nesta edição, veremos que as mais novas vitórias nesse 
campo são as aprovações de dois projetos de grande 
porte para o ICMC: o CEPID-CeMEAI e o NAP-AMDA. 
Só o CeMEAI trará investimentos da ordem de R$ 25 
milhões num período de cinco anos, com o objetivo de 
transferir para a indústria o conhecimento aqui gerado. 
Com o AMDA virão inicialmente mais R$ 900 mil, que 
possibilitarão a criação de um centro de pesquisa em 
aprendizado de máquina e análise de dados com parti-
cipação de instituições de vários países. É o ICMC cada 
vez mais forte e mais visível, dando o retorno social 
proporcional ao crescente investimento em qualidade.
Leia também nesta edição que, como resultado desse 
investimento em qualidade, o Instituto tem recebido 
cada vez mais homenagens e premiações pelo seu 
mérito acadêmico e científico.
Confira ainda uma entrevista com o professor Carlos 
Biasi, um dos docentes mais carismáticos do Instituto e 
que cuja história se mistura com a própria história do 
ICMC.
Saudações e boa leitura!

Equipe ICMCotidi@no
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ENTREVISTA

INGRESSANTES

QUEM SOU EU?

Entrevista com o professor Carlos Biasi 

Circulando com o jornal sob o braço e 
fones no ouvido, o semblante pensativo 
do Prof. Dr. Carlos Biasi é familiar para 
quem já frequentou o ICMC. Dentro ou 
fora da sala de aula, falando sobre 
matemática, política, literatura, música 
clássica ou futebol, Biasi é conhecido 
por sua erudição, e se tornou uma 
figura muito querida no Instituto. 

Nascido em Votuporanga-SP, Biasi 
graduou-se em 1971 pela UNICAMP e 
ingressou no ICMC em 1973 como 
Auxiliar de Ensino. Em 1981, sob orien-
tação do Prof. Dr. Gilberto Loibel, 
titulou-se como Doutor pelo Instituto. 
Em 1985, fez pós-doutorado na Pontifí-
cia Universidade Católica do Rio de 
Janeiro (PUC-RJ). Atualmente é Profes-
sor Doutor no Departamento de Mate-
mática (SMA) do ICMC, onde atua na 
área de Topologia Diferencial e Algébri-
ca.

Desde 2011 afastado de suas ativida-
des, o professor Biasi gentilmente 
concedeu de sua residência a entrevista 
abaixo à equipe do ICMCotidiano. Por 
sua riqueza de conhecimentos interdis-
ciplinares e capacidade de superação, 
sua trajetória funde-se com a história 
do ICMC.

(Agradecimentos: Noemi Veiga)

Como o senhor iniciou sua carreira 
na matemática, e o que o levou a 
escolher essa área?

Sempre gostei de matemática. Primeiro 
entrei em Engenharia na UNICAMP e, 
durante os dois anos básicos do curso, 
optei pela Matemática por gostar da 
área. A maioria das pessoas costuma 
fazer o oposto, como é o caso de 
muitos professores do ICMC. Durante 
meus tempos de aluno no ensino médio 
e fundamental oscilei bastante – no 
grupo escolar eu era um bom aluno, 
depois fui decaindo. Já no colegial, 
voltei a ser bom aluno. 
  
Na educação básica, os estudantes 
brasileiros não são bem avaliados 
nas ciências exatas em comparação 
com outros países. Considerando 
que o ICMC ministra disciplinas de 
matemática para todos os cursos do 
campus, essa deficiência é percebida 
nos seus ingressantes? 

Antigamente, quando se entrava no 
ginásio, era preciso saber geometria, 
equações e álgebra. Atualmente muitos 
alunos não são reprovados e por causa 
disso, se acomodam. É possível notar 
uma grande diferença entre os alunos 
de hoje e os de trinta anos atrás. Isso 
acontece em muitos cursos de exatas, 
mas principalmente na matemática. Os 
alunos dos cursos de engenharia, em 
geral mais concorridos no vestibular, 
entram com um preparo maior.

Como o senhor busca estimulá-los 
no aprendizado da disciplina? 

A melhor maneira é mostrando a eles 
que a ela estão relacionadas coisas 
cotidianas e da natureza, como nas 
árvores e o movimento dos astros no 
céu. Mas o aluno também tem que se 
esforçar e se motivar, e isso depende 
dele. Alguns recuperam o atraso. O 
professor influencia também, com uma 
aula estimulante e exercícios de motiva-
ção. Mas muitas vezes o aluno não está 
nem aí, qualquer que seja o professor.

O professor Gilberto Loibel foi seu 
orientador durante seu doutorado. 
Quais influências ele exerceu sobre 
sua carreira?
 
Tive contato com ele nas aulas da 
pós-graduação, que eram espetaculares. 
Depois como orientador, e ele era brilhan-
te. Todo professor bom influencia, como 
ele (Loibel) e o professor Luiz Favaro. 
Depois você cria um estilo próprio. Mas 
você não pode pensar só no mérito, 
muitas vezes você tem seus defeitos 
também. E é bom conversar com o aluno.

O senhor é um dos poucos matemáti-
cos que ainda dominam o uso da 
régua de cálculo no ensino de mate-
mática. Qual a importância em 
preservar esse tipo de instrumento e 
qual o papel do Museu do ICMC 
nesse sentido? 

Acredito que a importância neste tipo de 
instrumento é ensinar os alunos o concei-
to de cálculo, e também a calcularem. 
Esse tipo de ferramenta força o aluno a 
raciocinar, e isso é uma coisa que temos 
perdido muito hoje em dia, principalmen-
te por conta da computação. O museu do 
ICMC (Museu de Computação Prof. 
Odelar Leite Linhares), possui um grande 
acervo destes equipamentos e cabe a nós 
divulgar e transmitir este tipo de conheci-
mento. 

No campus, o senhor sempre foi 
conhecido como um entusiasta da 
matemática, da música – sobretudo 
da clássica – e da astronomia. Como 
essas áreas se relacionam e o que lhe 
atrai nelas? 

A matemática está presente em tudo na 
natureza. Na astronomia, por exemplo, 
ela está presente na mecânica celeste, no 
movimento dos astros no céu, nas 
coordenadas. Temos por exemplo as 
coordenadas polares, horizontais e equa-
toriais. Uma vez chamei os alunos para 
ver uma árvore que tinham cortado no 
ICMC, tentei mostrar a eles o vetor 
gradiente nos círculos de crescimento da 
árvore. 

Em suas aulas o senhor costuma usar 
músicas como exemplos, como 
Cânon, de Pachelbel, e algumas 
composições de Bach. Em sua 
opinião, existe uma relação indissoci-
ável entre a matemática e a música? 
Como ela ocorre? 

Na música temos muito de matemática. 
Ela está presente no compasso, no ritmo, 
nas escalas e na maneira como marcamos 
o tempo. Há algumas escalas que podem 
ser comparadas a sequências numéricas. 
No caso da Cânon, de Pachelbel, penso 
que ela seja talvez a mais matemática por 
ser um ciclo de notas que se repetem. No 
caso do tempo, podemos ver isso 
também no compasso. Johann Sebastian 
Bach, o compositor, além de músico era 

matemático. Há ainda outras músicas 
clássicas, e de outros gêneros, com muita 
matemática. Mas tem que agradar, pois 
gostamos da música pela sua beleza.

Nos discos de ouro que foram coloca-
dos juntos com as naves das missões 
Voyager I e II, intitulados Sound of 
Earth, há imagens e sons da natureza 
da Terra, saudações em mais de 55 
idiomas, e músicas de Bach, Beetho-
ven, Mozart, Stravinsky, entre outros. 
Como matemático o que o senhor 
considera que tenha feito com que 
estes autores tenham sido escolhi-
dos? Quanto de matemática há 
nessas composições?

Nesse disco há muita informação em 

geral, além de sons da Terra, do trovão, 
do sistema solar, átomos, hidrogênio. 
Quanto às músicas e aos compositores, 
dá para notar muita coisa de matemática 
nas obras de Bach, Beethoven, Mozart, 
Stravinsky. Além do compasso, ritmo e 
escalas, ainda podemos ver a matemática 
nos instrumentos musicais, pois eles são 
baseados na proporção áurea. Mas para 
mim, essas músicas foram escolhidas, 
porque a matemática é universal. Outro 
motivo é pela beleza delas, e por serem 
conhecidas. Mas a música que mais me 
agrada é o Terceiro Concerto de Branden-
burgo, de Bach. Gosto muito do movi-
mento desta música.

Alessandro Gabriel Krempi 
Cidade natal: São Carlos-SP
Formação: Ciência da Computação
Função: Especialista em Laboratório
Ingresso: 06/08/2012
Trabalho anterior: Microempresário do 
ramo de informática
Uma qualidade que admira: Organiza-
ção. Uma pessoa organizada sempre sai 
na frente.
Um defeito seu: Acho que timidez (eu 
demoro a me soltar). Mas não confunda 
timidez com falta de personalidade.
Hobby: Criar, editar e mixar músicas 

eletrônicas.
O que o irrita: A falta de consideração 
com as pessoas.
Esporte ou clube preferido: Natação e 
corrida, mas faz um tempo que não 
pratico.
Uma banda ou cantor: Qualquer um 
desses: Cosmic Gate, 4 Strings, Lustral, Ian 
Van Dahl, Armin van Buuren, Atb, etc.
Uma viagem dos sonhos: A Grécia e 
suas ilhas (me encanta a história e cultura)
Um lugar inesquecível: A Cordilheira dos 
Andes e o Valle Nevado, gosto de monta-
nhas. Ah, adoro Curitiba-PR.
Como você se vê em cinco anos: Me 
vejo com 38 anos.
Uma mania: Acho que não tenho mania.
Uma comida: Arroz, feijão, bife acebola-
do e salada de folhas. Tá ótimo!
Um desejo: Desejo sempre melhorar.
Uma ideia de felicidade: Felicidade é 
fazer o que tem que ser feito, na hora em 
que deve ser feito.
Uma citação: "Não deixe de fazer algo 
que gosta, devido à falta de tempo, pois a 
única falta que terá, será desse tempo que 
infelizmente não voltará mais." - Mário 
Quintana

Evandro Luiz Sartori 
Função: Motorista

Área: Seção de transportes
Ingresso: 16/07/2012

Marcia Aparecida Centanin Macera 
Função: Professor contratado

Área: Departamento de Matemática 
Aplicada e Estatística

Ingresso: 30/07/2012

Mauricio Serrano 
Função: Professor contratado

Área: Departamento de Ciências
de Computação

Ingresso: 30/07/2012

OUTROS
INGRESSANTES

SEJAM
BEM-VINDOS!
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DESTAQUE

Projetos aprovados recentemente, como o CEPID-CeMEAI e o NAP-AMDA gerarão recursos milionários para o fomento científico

Circulando com o jornal sob o braço e 
fones no ouvido, o semblante pensativo 
do Prof. Dr. Carlos Biasi é familiar para 
quem já frequentou o ICMC. Dentro ou 
fora da sala de aula, falando sobre 
matemática, política, literatura, música 
clássica ou futebol, Biasi é conhecido 
por sua erudição, e se tornou uma 
figura muito querida no Instituto. 

Nascido em Votuporanga-SP, Biasi 
graduou-se em 1971 pela UNICAMP e 
ingressou no ICMC em 1973 como 
Auxiliar de Ensino. Em 1981, sob orien-
tação do Prof. Dr. Gilberto Loibel, 
titulou-se como Doutor pelo Instituto. 
Em 1985, fez pós-doutorado na Pontifí-
cia Universidade Católica do Rio de 
Janeiro (PUC-RJ). Atualmente é Profes-
sor Doutor no Departamento de Mate-
mática (SMA) do ICMC, onde atua na 
área de Topologia Diferencial e Algébri-
ca.

Desde 2011 afastado de suas ativida-
des, o professor Biasi gentilmente 
concedeu de sua residência a entrevista 
abaixo à equipe do ICMCotidiano. Por 
sua riqueza de conhecimentos interdis-
ciplinares e capacidade de superação, 
sua trajetória funde-se com a história 
do ICMC.

(Agradecimentos: Noemi Veiga)

Como o senhor iniciou sua carreira 
na matemática, e o que o levou a 
escolher essa área?

Sempre gostei de matemática. Primeiro 
entrei em Engenharia na UNICAMP e, 
durante os dois anos básicos do curso, 
optei pela Matemática por gostar da 
área. A maioria das pessoas costuma 
fazer o oposto, como é o caso de 
muitos professores do ICMC. Durante 
meus tempos de aluno no ensino médio 
e fundamental oscilei bastante – no 
grupo escolar eu era um bom aluno, 
depois fui decaindo. Já no colegial, 
voltei a ser bom aluno. 
  
Na educação básica, os estudantes 
brasileiros não são bem avaliados 
nas ciências exatas em comparação 
com outros países. Considerando 
que o ICMC ministra disciplinas de 
matemática para todos os cursos do 
campus, essa deficiência é percebida 
nos seus ingressantes? 

Antigamente, quando se entrava no 
ginásio, era preciso saber geometria, 
equações e álgebra. Atualmente muitos 
alunos não são reprovados e por causa 
disso, se acomodam. É possível notar 
uma grande diferença entre os alunos 
de hoje e os de trinta anos atrás. Isso 
acontece em muitos cursos de exatas, 
mas principalmente na matemática. Os 
alunos dos cursos de engenharia, em 
geral mais concorridos no vestibular, 
entram com um preparo maior.

Como o senhor busca estimulá-los 
no aprendizado da disciplina? 

A melhor maneira é mostrando a eles 
que a ela estão relacionadas coisas 
cotidianas e da natureza, como nas 
árvores e o movimento dos astros no 
céu. Mas o aluno também tem que se 
esforçar e se motivar, e isso depende 
dele. Alguns recuperam o atraso. O 
professor influencia também, com uma 
aula estimulante e exercícios de motiva-
ção. Mas muitas vezes o aluno não está 
nem aí, qualquer que seja o professor.

O professor Gilberto Loibel foi seu 
orientador durante seu doutorado. 
Quais influências ele exerceu sobre 
sua carreira?
 
Tive contato com ele nas aulas da 
pós-graduação, que eram espetaculares. 
Depois como orientador, e ele era brilhan-
te. Todo professor bom influencia, como 
ele (Loibel) e o professor Luiz Favaro. 
Depois você cria um estilo próprio. Mas 
você não pode pensar só no mérito, 
muitas vezes você tem seus defeitos 
também. E é bom conversar com o aluno.

O senhor é um dos poucos matemáti-
cos que ainda dominam o uso da 
régua de cálculo no ensino de mate-
mática. Qual a importância em 
preservar esse tipo de instrumento e 
qual o papel do Museu do ICMC 
nesse sentido? 

Acredito que a importância neste tipo de 
instrumento é ensinar os alunos o concei-
to de cálculo, e também a calcularem. 
Esse tipo de ferramenta força o aluno a 
raciocinar, e isso é uma coisa que temos 
perdido muito hoje em dia, principalmen-
te por conta da computação. O museu do 
ICMC (Museu de Computação Prof. 
Odelar Leite Linhares), possui um grande 
acervo destes equipamentos e cabe a nós 
divulgar e transmitir este tipo de conheci-
mento. 

No campus, o senhor sempre foi 
conhecido como um entusiasta da 
matemática, da música – sobretudo 
da clássica – e da astronomia. Como 
essas áreas se relacionam e o que lhe 
atrai nelas? 

A matemática está presente em tudo na 
natureza. Na astronomia, por exemplo, 
ela está presente na mecânica celeste, no 
movimento dos astros no céu, nas 
coordenadas. Temos por exemplo as 
coordenadas polares, horizontais e equa-
toriais. Uma vez chamei os alunos para 
ver uma árvore que tinham cortado no 
ICMC, tentei mostrar a eles o vetor 
gradiente nos círculos de crescimento da 
árvore. 

Em suas aulas o senhor costuma usar 
músicas como exemplos, como 
Cânon, de Pachelbel, e algumas 
composições de Bach. Em sua 
opinião, existe uma relação indissoci-
ável entre a matemática e a música? 
Como ela ocorre? 

Na música temos muito de matemática. 
Ela está presente no compasso, no ritmo, 
nas escalas e na maneira como marcamos 
o tempo. Há algumas escalas que podem 
ser comparadas a sequências numéricas. 
No caso da Cânon, de Pachelbel, penso 
que ela seja talvez a mais matemática por 
ser um ciclo de notas que se repetem. No 
caso do tempo, podemos ver isso 
também no compasso. Johann Sebastian 
Bach, o compositor, além de músico era 

Por: Davi Marques Pastrelo e 
Fernanda Vilela

As redes de pesquisa atraem diversos 
recursos e investimentos ao meio acadê-
mico, trazendo troca de experiências, 
inovação e difusão científica, além de 
introduzir conceitos interdisciplinares 
nesse ambiente. Essas redes têm por 
finalidade unir diversos grupos dentro e 
fora da universidade, buscando um 
objetivo em comum. A relação tem 
como produto final o benefício da 
ciência e da tecnologia, além da geração 
de renda e empregos. 

Alinhado a essa perspectiva, o ICMC foi 
recentemente aprovado como sede de 
duas importantes redes: o Centro de 
Pesquisa, Inovação e Difusão do Centro 
de Ciências Matemáticas Aplicadas a 
Indústria (CEPID-CeMEAI) e o Núcleo de 
Apoio à Pesquisa em Aprendizado de 
Máquina em Análise de Dados (NAP- 
AMDA).
 
O CEPID é um programa criado pela 
FAPESP em 2000, com o objetivo de 
estabelecer um novo paradigma para a 
organização da pesquisa científica. Esses 
Centros desenvolvem pesquisas na 
fronteira do conhecimento e, ao mesmo 
tempo, realizam a transferência dos seus 

resultados para diferentes níveis do 
Governo, de forma a subsidiar políticas 
públicas; para o setor privado, na forma 
de novas tecnologias; e para estudantes 
e professores do ensino médio, por meio 
de cursos de extensão, graduação e 
pós-graduação.

O CEPID-CeMEAI, projeto submetido 
pelo Prof. Dr. José Alberto Cuminato, do 
Departamento de Matemática Aplicada 
e Estatística do ICMC, foi aprovado no 
dia 17 de julho pela FAPESP e receberá 
um investimento de cerca de R$ 25 
milhões, durante os cinco anos de 
duração do projeto. 

Dentre os investimentos, está prevista a 
compra de um supercomputador no 
valor de U$ 1,25 milhão. Só a FAPESP 
investirá cerca de R$ 15 milhões. Outros 

recursos serão provenientes de institui-
ções como CNPq, CAPES, FINEP e outras 
agências de fomento, bem como do 
Banco Nacional de Desenvolvimento 
Econômico e Social (BNDES) e da própria 
USP. Terminado o prazo de cinco anos, o 
CEPID pode ser renovado por mais dois 
períodos de três anos cada.
 
O objetivo desse projeto é constituir um 
centro de excelência mundial em pesqui-
sa nas suas áreas de atuação. “A univer-
sidade faz pesquisas de ponta, e um dos 
principais objetivos deste Centro é que 
essa tecnologia possa ser repassada às 
empresas” disse Cuminato. O dirigente 
também explicou que o Centro trará 
para complementar seu quadro pesqui-
sadores de outras universidades, estados 
e até de outros países. O CEPID-CeMEAI 
concentrará suas pesquisas nas áreas de 
Otimização Aplicada e Pesquisa Opera-
cional, Inteligência Computacional e 
Engenharia de Software, Avaliação de 
Riscos e Mecânica de Fluídos Computa-
cional.

Além de Cuminato, outros dois docentes 
do ICMC integram a coordenação do 
Centro: no cargo de Coordenador de 
Educação e Difusão do Conhecimento 
está o Prof. Dr. José Carlos Maldonado, 
Diretor do ICMC e docente do Departa-

mento de Sistemas de Computação; e na 
função de Coordenador de Transferência 
de Tecnologia, o Prof. Dr. Francisco Louza-
da Neto, do Departamento de Matemáti-
ca Aplicada e Estatística. 

Louzada destacou que tanto os pesquisa-
dores como as empresas serão beneficia-
dos neste processo, pois ao detectar um 
problema na indústria, os pesquisadores 
buscarão a solução através de uma 
pesquisa que, depois de concluída, será 
repassada à indústria. Sobre o potencial 
do CEPID-CeMEAI para a ampliação no 
número de registros de patente e de 
direitos autorais, o pesquisador explicou 
que há uma expectativa nesse sentido. 
“Esse é um dos objetivos do CEPID--
CeMEAI, pois haverá um processo de 
integração entre a indústria e a universida-
de, e deste processo certamente surgirão 
registros de patentes e de softwares e de 
propriedade intelectual. Outro ponto é 
que possam surgir empresas no processo 
de spin off, ou seja, uma nova empresa 
que nasce a partir de um grupo de pesqui-
sa de uma universidade”, disse.

Além disso, de acordo com Louzada, o 
CEPID-CeMEAI dará voz às empresas para 
que elas busquem uma solução para suas 
dificuldades. “No exterior esse processo 
não é novidade, pois muitas empresas 
atuam como sponsors (patrocinadores), 
enquanto no Brasil quem financia as 
pesquisas é o Governo Federal, Estadual e 
as agências de amparo à pesquisa”, 
explicou. 

A rede contará ainda com cinco institui-
ções associadas: o Centro de Ciências 
Exatas e Tecnologia (CCET) da UFSCar; o 
Instituto de Matemática Estatística e Com-
putação Científica (IMECC) da UNICAMP; 
Instituto de Biociências Letras e Ciências 
Exatas (IBILCE) da UNESP; a Faculdade de 
Ciências e Tecnologia (FCT) da UNESP; o 
Instituto de Aeronáutica e Espaço (IAE); e 
Instituto de Matemática e Estatística (IME) 
da USP.

Em sua organização, o CEPID contará 
com dois comitês. O Comitê Executivo 
será responsável por todas as decisões 
estratégicas do Centro, incluindo tecnolo-
gia, planos de divulgação de conhecimen-
to, educação e transferência de tecnolo-
gia. Também será responsável pelas 
decisões sobre como o dinheiro será 
gasto, decidindo as prioridades de acordo 
com os objetivos principais do centro. Já o 
Comitê Consultivo Internacional será a 
principal referência de consultoria do 
centro, sendo o órgão responsável por 
manter a qualidade de pesquisa e pela 
transferência de tecnologias para a indús-
tria. Ele será chamado sempre que o 
Comitê Executivo precisar de aconselha-
mento estratégico.

Núcleo de Apoio à Pesquisa

Os Núcleos de Apoio à Pesquisa (NAPs) 
são órgãos de integração da USP, instituí-
dos pela Pró-Reitoria de Pesquisa, com o 
objetivo de reunir especialistas de uma ou 
mais unidades e órgãos em torno de 
programas de pesquisa de caráter 
interdisciplinar ou de apoio instrumental à 
pesquisa, tendo sua existência limitada ao 
cumprimento dos programas de ativida-
des propostas.

O Núcleo de Apoio à Pesquisa em Apren-
dizado de Máquina em Análise de Dados 
(NAP-AMDA), coordenado pelo Prof. Dr. 
André Carlos Ponce de Leon Ferreira de 
Carvalho, foi selecionado no dia 3 de 
julho e receberá um investimento inicial 
de R$ 900 mil. Além de 16 docentes da 
USP, participam do projeto aprovado 76 
pesquisadores de 43 instituições espalha-

matemático. Há ainda outras músicas 
clássicas, e de outros gêneros, com muita 
matemática. Mas tem que agradar, pois 
gostamos da música pela sua beleza.

Nos discos de ouro que foram coloca-
dos juntos com as naves das missões 
Voyager I e II, intitulados Sound of 
Earth, há imagens e sons da natureza 
da Terra, saudações em mais de 55 
idiomas, e músicas de Bach, Beetho-
ven, Mozart, Stravinsky, entre outros. 
Como matemático o que o senhor 
considera que tenha feito com que 
estes autores tenham sido escolhi-
dos? Quanto de matemática há 
nessas composições?

Nesse disco há muita informação em 

geral, além de sons da Terra, do trovão, 
do sistema solar, átomos, hidrogênio. 
Quanto às músicas e aos compositores, 
dá para notar muita coisa de matemática 
nas obras de Bach, Beethoven, Mozart, 
Stravinsky. Além do compasso, ritmo e 
escalas, ainda podemos ver a matemática 
nos instrumentos musicais, pois eles são 
baseados na proporção áurea. Mas para 
mim, essas músicas foram escolhidas, 
porque a matemática é universal. Outro 
motivo é pela beleza delas, e por serem 
conhecidas. Mas a música que mais me 
agrada é o Terceiro Concerto de Branden-
burgo, de Bach. Gosto muito do movi-
mento desta música.

das pelo mundo. Entre as instituições que 
participam do projeto, estão UNICAMP, 
UFSCar, IBM Brasil, Embrapa, UNIFESP, 
além de universidades nos Estados 
Unidos, Alemanha, Japão, China, Portu-
gal, Espanha, Reino Unido, Canadá, 
França, Argentina, dentre outros países.
 
Segundo Carvalho, o objetivo principal 
deste projeto é a criação de um centro de 
pesquisa para estimular e facilitar a utiliza-
ção de técnicas em aprendizado de 
máquina para resolver problemas reais de 
análise de dados, provenientes de outras 
áreas de conhecimento. "O incentivo será 
de grande importância para o fortaleci-
mento e criação de parcerias nacionais e 
internacionais, desenvolvimento de proje-
tos inter e multidisciplinares e formação 
de recursos humanos especializados", 
afirmou.

Além do NAP-AMDA, o ICMC participa 
de outros três Núcleos: Centro de Mate-
mática e Estatística Aplicadas à Indústria 
(CeMEAI), coordenado pelo professor 
Cuminato; Centro de Robótica de São 
Carlos (CROB/SC), que tem como vice- 
coordenadora a Profa. Dra. Roseli 
Romero; e NAP em Software Livre 
(NAPSoL), coordenado pelo professor 
Maldonado.

Os recursos provenientes dessas redes de 
pesquisa são um fator muito positivo para 
o crescimento do ICMC, ampliando sua 
visibilidade e enfatizando seu papel na 
formação de recursos humanos e de 
excelência no desenvolvimento de tecno-
logias com impacto positivo para a socie-
dade.

DICAS STI

Microfones
Conheça os microfones e as melhores práticas de como utilizá-los

Por: Silvio Pomin

Existem duas tecnologias de microfones: os microfones do tipo 
dinâmico e os microfones do tipo condensador. Cada um tem 
suas vantagens e desvantagens e isto é utilizado de acordo com 
as aplicações.

A principal característica de um microfone do tipo condensador é 
sua sensibilidade, mas esta característica é sua principal desvanta-
gem, pois, em eventos ao vivo o som das caixas acústicas retorna 
pelo microfone provocando a realimentação, que é aquele apito 
agudo que acontece frequentemente em shows. Existem manei-
ras de contornar este efeito trabalhando com a geometria do 
microfone, e é por este motivo que existem microfones dos mais 
variados aspectos, cada um deles procurando ressaltar alguma 
característica do som.

Os microfones dinâmicos foram os primeiros a serem inventados, 
consistem em um diafragma ligado a uma bobina, suspenso em 
um campo magnético, de maneira que quando o ar em vibração 
atinge o diafragma ele vibra e produz uma pequena corrente 
elétrica na bobina. Esta corrente é amplificada e enviada para as 
caixas acústicas. Estes microfones em geral são menos sensíveis 
que os microfones do tipo condensador, mas isto pode ser uma 
vantagem em eventos ao vivo. Devem ser utilizados bem próxi-
mo da boca para captar o áudio com qualidade.

Pense que no centro do domo do microfone existe um diafrag-
ma, quando as ondas de pressão do som atingem este diafragma 
simultaneamente pelos dois lados, as pressões se anulam e 
nenhum movimento do diafragma é produzido, mas quando o 
som atinge o diafragma pela frente, o máximo de deslocamento 
é alcançado e o sinal é reproduzido com a máxima eficiência.
Observe estes detalhes e notará uma melhora considerável na 
qualidade do áudio de sua próxima palestra.

No microfone a condensador, duas placas condutoras são 
montadas paralelamente e polarizadas com uma tensão contí-
nua, em estado de repouso não circula qualquer corrente, mas, 

Outra característica importante de um microfone é seu diagrama 
polar. Esta característica nos mostra em quais direções o microfo-
ne é mais sensível e em quais direções ele é menos sensível.

É importante conhecer o diagrama polar do microfone que você 
usa. Na imagem da esquerda, a voz do palestrante não seria 
captada ou seria captada de maneira bastante distorcida, e na 
segunda imagem o palestrante seria ouvido de maneira clara.

quando uma vibração atinge uma das placas, provoca um minús-
culo deslocamento que provoca uma mudança temporária da 
capacitância, e consequentemente  uma pequena corrente elétri-
ca, que pode ser captada e enviada para um amplificador. O 
microfone a condensador requer uma fonte de energia externa 
para poder funcionar e geralmente é utilizado em estúdio ou em 
locais onde existe um controle muito grande sobre o ruído próxi-
mo a ele, podendo captar o som a distâncias de 30 cm a um 
metro, tendendo a distorcer o som se a fonte estiver muito próxi-
ma a ele.
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Por: Davi Marques Pastrelo e 
Fernanda Vilela

As redes de pesquisa atraem diversos 
recursos e investimentos ao meio acadê-
mico, trazendo troca de experiências, 
inovação e difusão científica, além de 
introduzir conceitos interdisciplinares 
nesse ambiente. Essas redes têm por 
finalidade unir diversos grupos dentro e 
fora da universidade, buscando um 
objetivo em comum. A relação tem 
como produto final o benefício da 
ciência e da tecnologia, além da geração 
de renda e empregos. 

Alinhado a essa perspectiva, o ICMC foi 
recentemente aprovado como sede de 
duas importantes redes: o Centro de 
Pesquisa, Inovação e Difusão do Centro 
de Ciências Matemáticas Aplicadas a 
Indústria (CEPID-CeMEAI) e o Núcleo de 
Apoio à Pesquisa em Aprendizado de 
Máquina em Análise de Dados (NAP- 
AMDA).
 
O CEPID é um programa criado pela 
FAPESP em 2000, com o objetivo de 
estabelecer um novo paradigma para a 
organização da pesquisa científica. Esses 
Centros desenvolvem pesquisas na 
fronteira do conhecimento e, ao mesmo 
tempo, realizam a transferência dos seus 

resultados para diferentes níveis do 
Governo, de forma a subsidiar políticas 
públicas; para o setor privado, na forma 
de novas tecnologias; e para estudantes 
e professores do ensino médio, por meio 
de cursos de extensão, graduação e 
pós-graduação.

O CEPID-CeMEAI, projeto submetido 
pelo Prof. Dr. José Alberto Cuminato, do 
Departamento de Matemática Aplicada 
e Estatística do ICMC, foi aprovado no 
dia 17 de julho pela FAPESP e receberá 
um investimento de cerca de R$ 25 
milhões, durante os cinco anos de 
duração do projeto. 

Dentre os investimentos, está prevista a 
compra de um supercomputador no 
valor de U$ 1,25 milhão. Só a FAPESP 
investirá cerca de R$ 15 milhões. Outros 

recursos serão provenientes de institui-
ções como CNPq, CAPES, FINEP e outras 
agências de fomento, bem como do 
Banco Nacional de Desenvolvimento 
Econômico e Social (BNDES) e da própria 
USP. Terminado o prazo de cinco anos, o 
CEPID pode ser renovado por mais dois 
períodos de três anos cada.
 
O objetivo desse projeto é constituir um 
centro de excelência mundial em pesqui-
sa nas suas áreas de atuação. “A univer-
sidade faz pesquisas de ponta, e um dos 
principais objetivos deste Centro é que 
essa tecnologia possa ser repassada às 
empresas” disse Cuminato. O dirigente 
também explicou que o Centro trará 
para complementar seu quadro pesqui-
sadores de outras universidades, estados 
e até de outros países. O CEPID-CeMEAI 
concentrará suas pesquisas nas áreas de 
Otimização Aplicada e Pesquisa Opera-
cional, Inteligência Computacional e 
Engenharia de Software, Avaliação de 
Riscos e Mecânica de Fluídos Computa-
cional.

Além de Cuminato, outros dois docentes 
do ICMC integram a coordenação do 
Centro: no cargo de Coordenador de 
Educação e Difusão do Conhecimento 
está o Prof. Dr. José Carlos Maldonado, 
Diretor do ICMC e docente do Departa-

mento de Sistemas de Computação; e na 
função de Coordenador de Transferência 
de Tecnologia, o Prof. Dr. Francisco Louza-
da Neto, do Departamento de Matemáti-
ca Aplicada e Estatística. 

Louzada destacou que tanto os pesquisa-
dores como as empresas serão beneficia-
dos neste processo, pois ao detectar um 
problema na indústria, os pesquisadores 
buscarão a solução através de uma 
pesquisa que, depois de concluída, será 
repassada à indústria. Sobre o potencial 
do CEPID-CeMEAI para a ampliação no 
número de registros de patente e de 
direitos autorais, o pesquisador explicou 
que há uma expectativa nesse sentido. 
“Esse é um dos objetivos do CEPID--
CeMEAI, pois haverá um processo de 
integração entre a indústria e a universida-
de, e deste processo certamente surgirão 
registros de patentes e de softwares e de 
propriedade intelectual. Outro ponto é 
que possam surgir empresas no processo 
de spin off, ou seja, uma nova empresa 
que nasce a partir de um grupo de pesqui-
sa de uma universidade”, disse.

Além disso, de acordo com Louzada, o 
CEPID-CeMEAI dará voz às empresas para 
que elas busquem uma solução para suas 
dificuldades. “No exterior esse processo 
não é novidade, pois muitas empresas 
atuam como sponsors (patrocinadores), 
enquanto no Brasil quem financia as 
pesquisas é o Governo Federal, Estadual e 
as agências de amparo à pesquisa”, 
explicou. 

A rede contará ainda com cinco institui-
ções associadas: o Centro de Ciências 
Exatas e Tecnologia (CCET) da UFSCar; o 
Instituto de Matemática Estatística e Com-
putação Científica (IMECC) da UNICAMP; 
Instituto de Biociências Letras e Ciências 
Exatas (IBILCE) da UNESP; a Faculdade de 
Ciências e Tecnologia (FCT) da UNESP; o 
Instituto de Aeronáutica e Espaço (IAE); e 
Instituto de Matemática e Estatística (IME) 
da USP.

Em sua organização, o CEPID contará 
com dois comitês. O Comitê Executivo 
será responsável por todas as decisões 
estratégicas do Centro, incluindo tecnolo-
gia, planos de divulgação de conhecimen-
to, educação e transferência de tecnolo-
gia. Também será responsável pelas 
decisões sobre como o dinheiro será 
gasto, decidindo as prioridades de acordo 
com os objetivos principais do centro. Já o 
Comitê Consultivo Internacional será a 
principal referência de consultoria do 
centro, sendo o órgão responsável por 
manter a qualidade de pesquisa e pela 
transferência de tecnologias para a indús-
tria. Ele será chamado sempre que o 
Comitê Executivo precisar de aconselha-
mento estratégico.

Núcleo de Apoio à Pesquisa

Os Núcleos de Apoio à Pesquisa (NAPs) 
são órgãos de integração da USP, instituí-
dos pela Pró-Reitoria de Pesquisa, com o 
objetivo de reunir especialistas de uma ou 
mais unidades e órgãos em torno de 
programas de pesquisa de caráter 
interdisciplinar ou de apoio instrumental à 
pesquisa, tendo sua existência limitada ao 
cumprimento dos programas de ativida-
des propostas.

O Núcleo de Apoio à Pesquisa em Apren-
dizado de Máquina em Análise de Dados 
(NAP-AMDA), coordenado pelo Prof. Dr. 
André Carlos Ponce de Leon Ferreira de 
Carvalho, foi selecionado no dia 3 de 
julho e receberá um investimento inicial 
de R$ 900 mil. Além de 16 docentes da 
USP, participam do projeto aprovado 76 
pesquisadores de 43 instituições espalha-

das pelo mundo. Entre as instituições que 
participam do projeto, estão UNICAMP, 
UFSCar, IBM Brasil, Embrapa, UNIFESP, 
além de universidades nos Estados 
Unidos, Alemanha, Japão, China, Portu-
gal, Espanha, Reino Unido, Canadá, 
França, Argentina, dentre outros países.
 
Segundo Carvalho, o objetivo principal 
deste projeto é a criação de um centro de 
pesquisa para estimular e facilitar a utiliza-
ção de técnicas em aprendizado de 
máquina para resolver problemas reais de 
análise de dados, provenientes de outras 
áreas de conhecimento. "O incentivo será 
de grande importância para o fortaleci-
mento e criação de parcerias nacionais e 
internacionais, desenvolvimento de proje-
tos inter e multidisciplinares e formação 
de recursos humanos especializados", 
afirmou.

Além do NAP-AMDA, o ICMC participa 
de outros três Núcleos: Centro de Mate-
mática e Estatística Aplicadas à Indústria 
(CeMEAI), coordenado pelo professor 
Cuminato; Centro de Robótica de São 
Carlos (CROB/SC), que tem como vice- 
coordenadora a Profa. Dra. Roseli 
Romero; e NAP em Software Livre 
(NAPSoL), coordenado pelo professor 
Maldonado.

Os recursos provenientes dessas redes de 
pesquisa são um fator muito positivo para 
o crescimento do ICMC, ampliando sua 
visibilidade e enfatizando seu papel na 
formação de recursos humanos e de 
excelência no desenvolvimento de tecno-
logias com impacto positivo para a socie-
dade.

POR ONDE ANDA?

São Carlos das Quatro Estações

Por: Renata Bertoldi

Toca o despertador. São 7h da manhã e 
o dia começa nublado em São Carlos. 
Faz certo “friozinho”, mas nada de se 
assustar. Também não parece que vá 
chover. Banho para despertar e café da 
manhã rápido: muitas vezes só um 
cafezinho ou um copo de suco que já 
estava pronto na geladeira, complemen-
tado com um pão na chapa mais tarde 
na faculdade. Passa a mão na mochila e 
corre. Vai começar a aula. 

Quando mudam para São Carlos, muitos 
jovens estudantes pensam em quase 
tudo: bairro próximo ou de fácil acesso à 
faculdade, república, amigos, transporte, 
comida (...) mas não contam com uma 
característica capciosa da “Cidade do 
Clima”: ele mesmo, o clima.

O dia que começou agradável, no meio 
da manhã, começa a mudar. Ao meio dia 
aquele “arzinho fresco” dá lugar ao 
calor já quase insuportável. Quando vai 
chegando às 18h (sempre o horário em 
que todo mundo resolve voltar para 
casa) o dia começa a escurecer e um 
vento surge do nada. 18h em ponto: cai 

a chuva. E é isso mesmo, você não se 
lembrou de pegar o guarda-chuva 
quando saiu às 7h. 

Com o tempo, você se acostumará com 
o clima da cidade: quase todos os dias, 
São Carlos sente as quatro estações do 
ano em 24 horas. Portanto, aí vai uma 
dica: tenha sempre na sua bolsa uma 
blusa de frio e um guarda-chuva, mas 
vista uma blusa de calor. Nunca se sabe! 
Nós, são-carlenses, já estamos acostu-
mados. No final, você sentirá saudades 
da cidade do clima.

“Meu nome é Luciana Andréia Fondazzi 
Martimiano e sou natural, com muito 
orgulho, de Maringá, no Paraná. Cheguei 
à cidade de São Carlos no dia 02/01/1997 
praticamente de madrugada. Tinha que 
fazer o curso de verão do ICMC, pois 
havia acabado de ser aceita no mestrado. 
Foi um momento bem difícil, pois eu 
nunca tinha morado fora de casa, já que 
fiz graduação em Ciência da Computação 
na Universidade Estadual de Maringá 
(UEM) e morava com meus pais e meus 
dois irmãos até então. Confesso que não 
desisti e voltei para casa por dois motivos: 
eu não estava sozinha e tinha força de 
vontade. Fui para São Carlos com três 
amigas e um amigo de Maringá, Valéria, 
Tatiana, Thelma e Emerson. Nós quatro 
moramos juntas boa parte do tempo em 
que eu fiquei em São Carlos. 

Fiz mestrado na área de Engenharia de 
Software com o Prof. Maldonado, traba-
lhando mais especificamente com Teste 
de Software. Após o término do mestra-
do, em dezembro de 1999, continuei 
trabalhando com o Prof. Maldonado, mas 
como bolsista DTI do Projeto Readers. 
Neste projeto, trabalhamos com Enge-
nharia de Software Experimental, que 
estava começando no Brasil. Fiquei dois 

anos no projeto e tive a oportunidade de 
conhecer diversos pesquisadores da área 
no Brasil e de outros países. Participar do 
projeto também foi importante para meu 
amadurecimento como pesquisadora. No 
entanto, mesmo trabalhando há tanto 
tempo com Engenharia de Software (fui 
aluna de iniciação científica na graduação 
sob orientação da Profa. Itana), resolvi 
mudar de área para o doutorado. 

Fiz doutorado na área de Redes de Com-
putadores com o Prof. Edson, trabalhan-
do mais especificamente com Segurança 
da Informação. Nesta mesma época, logo 
que comecei o doutorado, em agosto de 
2002, o Prof. Maldonado sugeriu que eu 
fizesse um concurso para professor 
temporário no ICMC. Resolvi aceitar a 
sugestão e fiz o concurso. Passei e come-
cei a ministrar aulas no ICMC. Foi com 
certeza uma das decisões mais importan-
tes que tomei naquela época (depois 
explico porque). Como eu não tinha bolsa 
no doutorado, o pouco dinheiro que 
ganhava na época era importante. Foram 
tempos corridos. Eu preparava aulas (de 
Sistemas Operacionais e Fundamentos de 
Tecnologia da Informação) durante o dia e 
ministrava à noite. Esse ritmo durou 
quase um ano e confesso que sobrava 
pouco tempo para o doutorado. Nesta 
mesma época, me casei com o Richard 
(que já morava em São Carlos há um 
ano).  

Terminei meu doutorado em agosto de 
2006. Com o título de doutora, meu 
salário na USP já era bem melhor. Depois 
que terminei o doutorado, tinha intenção 
de continuar em São Carlos e fazer um 
concurso para professor não titular no 
ICMC. No entanto, tivemos que voltar 
para Maringá por problemas familiares 

em 2007. Quando decidimos voltar à 
Maringá, coincidentemente, o Departa-
mento de Informática (DIN) da UEM abriu 
um concurso para professor não titular 
com uma vaga para a área de Sistemas 
Operacionais. Fiz o concurso em maio de 
2007 e fui aprovada. Neste momento, 
minha decisão de aceitar a sugestão do 
Prof. Maldonado valeu muito, pois foi 
minha experiência didática que me fez ser 
aprovada no concurso. Além disso, eu já 
ministrava a disciplina de SO há cinco 
anos, e, portanto, já sabia o conteúdo 
muito bem. Comecei a trabalhar no DIN 
em março de 2008. 

A readaptação em Maringá e na UEM foi 
muito tranquila. Maringá é uma cidade 
linda e maravilhosa. É muito fácil morar 
em Maringá, principalmente porque 
estamos perto da família. No DIN, 
reencontrei muitos dos professores que 
fizeram parte de minha formação na 
graduação, e isso fez com que eu me 
sentisse em casa. Além disso, a Valéria e a 
Thelma já trabalhavam na UEM. Hoje, 
professora adjunta e tutora do 
PET-Informática. Estive no corpo docente 
do Mestrado durante o período de 2009 
a 2011, e desenvolvo pesquisas nas áreas 
de Redes de Computadores e Segurança 
da Informação.

Durante o período em que fui professora 
e aluna no ICMC, conheci pessoas muito 
competentes, tanto professores quanto 
funcionários técnico-administrativos. 
Também fiz muitos amigos que fizeram o 
tempo em São Carlos valer muito a pena. 
Foi muito difícil me despedir de todos e 
sinto muita falta dos amigos que fiz. 
Fiquei em São Carlos durante 11 anos e 
tenho orgulho de ter estudado e trabalha-
do no ICMC”.

Prof. José Alberto Cuminato
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Pesquisa reproduz gestos humanos em robôs

PESQUISA

Pesquisadores utilizam robô humanoide para aprimorar interação com seres humanos por meio de reconhecimento de gestos

Futuras funções

Por: Davi Marques Pastrelo

O robô humanoide Nao, utilizado pelo 
ICMC para pesquisas na área de robóti-
ca, está desempenhando novas funções, 
de acordo com a Profa. Dra. Roseli 
Romero, do Departamento de Ciências 
de Computação. 

Roseli contou que o robô, pertencente 
ao Laboratório de Aprendizado de Robôs 
(LAR) do grupo de Computação Bioinspi-
rada, veio com funções básicas, como 
andar, dançar e realizar alguns gestos, 
além de reprodução de fala ativada por 
teclado. O trabalho desenvolvido por ela 
e por Fernando Zuher, seu aluno de 
mestrado, está desenvolvendo no robô a 
capacidade de reconhecer ordens e 
imitar movimentos de seres humanos.

As novas funções permitem que Nao 
tenha uma maior interação com as 
pessoas. “No momento, o robô caminha 
de seis maneiras diferentes, para frente e 
para trás, para os lados e girando o 
corpo. Ele imita os movimentos do corpo 
humano, através da percepção do 
estado de algumas junções do corpo, 
como ombro, cotovelo, quadril e joelho – 
além do pescoço”, afirmou Zuher. Outra 
função que o humanoide tem desempe-
nhado é interpretar ordens por meio de 
comandos de gestos. “Agora o robô 
Nao segue ordens que podem ser dadas 
a partir de um gesto. Se apontarmos 
para o lado direito, ele irá nessa direção”, 
disse Roseli. 

A interação entre o robô e o ser humano 
foi desenvolvida através do uso do 
Kinect, um sensor de movimentos 
desenvolvido para o videogame Xbox 
360, fabricado pela Microsoft. O Kinect 
criou uma nova tecnologia capaz de 
permitir aos jogadores interagir com os 
jogos eletrônicos sem a necessidade do 
uso de controles (joysticks), inovando o 
campo da jogabilidade.

Zuher esclareceu que por meio do 
Kinect é possível interpretar o corpo 
humano pelas junções que ele apresenta. 
Cada junção é representada por sua 
posição em um espaço de coordenadas, 
e na maioria das vezes, também por uma 
matriz de rotação. Quanto à posição, as 
junções são representadas em três 
dimensões. Quanto à matriz de rotação, 
esta não representou na maioria dos 
experimentos a real configuração angu-
lar de algumas junções a fim de ser 
utilizada. Assim, ele teve de prover 
outros meios para interpretar essas 
junções. “Por meio do dispositivo 
fizemos uso de algumas simples aborda-
gens matemáticas para estimar os ângu-
los de Euler - sem a necessidade da 
matriz de rotação - de algumas junções. 
Após essa estimação, há um aprimora-
mento desses dados para os relativos ao 
corpo do robô”, afirmou Zuher.

Entretanto, a professora Roseli ressaltou 
que os movimentos do robô ainda são 
limitados, devido principalmente ao seu 

Dentre os projetos futuros para o Nao, 
Roseli contou que pretende fazer com 
que ele passe a entender falas humanas 
em português, e que possa interpretá--
las e respondê-las por meio de um 
banco de dados. “Isso tornará o robô 
ainda mais humano, o que fará com 
que ele possa interagir ainda mais com 
as pessoas, respondendo perguntas e 
formulando respostas”, disse Roseli. A 
pesquisadora esclareceu que também 
há planos para que o robô auxilie 
alunos do ensino fundamental no 
aprendizado de matemática.

Outro plano para o futuro é a criação 
de um time de futebol de robôs huma-
noides para participar da RoboCup, 
competição que reúne as melhores 
equipes do mundo e que será realizada 
no Brasil em julho 2014, em João 
Pessoa-PB, em paralelo à Copa do 
Mundo de Futebol.

O Grupo de Computação Bioinspirada 
do ICMC já possui tradição em futebol 
de robôs. A equipe Warthog Robotics, 
uma parceria do ICMC com a EESC, já 
participou da Robocup em 2011 e já 
venceu torneios nacionais na categoria 
Very Small Size. Roseli explicou que o 
grupo já realizou várias pesquisas com 

NOTAS E COMUNICADOS

tamanho. “Ele tem cerca de 60 centíme-
tros de altura, o que dificulta tarefas 
simples, como subir escadas”. No caso 
do movimento do pescoço, Zuher 
explicou que o pescoço humano tem três 
graus de liberdade, enquanto que o robô 
apenas dois, para os lados e para cima e 
para baixo. 

17ª Semana de Arte e 
Cultura da USP São Carlos

15 a 23 de setembro

O evento foi realizado conjuntamente 
pelas Unidades do campus, e contou 
com atrações como exibição de filmes, 
apresentação do Coral USP e de 
outros grupos musicais, exposições 
artísticas, recitais de piano, teatro, 
palestras científicas com diversos 
temas. O evento anual, promovido 
pela Pró-Reitoria de Cultura e Exten-
são Universitária da USP, foi uma opor-
tunidade de mostrar à sociedade as 
iniciativas do corpo docente, discente 
e de funcionários da Universidade. 

15ª Semana da Computação 
(SemComp)

24 a 28 de setembro

A SemComp deste ano contou com 
aproximadamente 300 participantes e 
teve como principal objetivo comple-
mentar a formação profissional e acadê-
mica dos alunos da USP e de outras 
universidades da região. Além da 
programação composta por palestras e 
visitas técnicas, minicursos, painéis, 
processos seletivos, mesa redonda e 
painel com ex-alunos, a SemComp teve 
dois destaques. Um deles foi a Feira de 
Recrutamento, em sua terceira edição, 
que buscou aproximar as empresas 
participantes dos alunos do campus e 
de outras instituições. O outro foi o 
Workshop de Iniciação Científica e 
Tecnológica, uma oportunidade dos 
alunos apresentarem seus projetos 
científicos para avaliação de banca de 
professores, preparando-os para experi-
ências futuras. 

25ª Semana Interna de 
Prevenção a Acidentes 

de Trabalho – SIPAT

24 a 28 de setembro

A abertura da SIPAT 2012 ocorreu na 
EESC, com a palestra A Ergonomia no 
dia a dia de trabalho, ministrada pela 
Profa. Dra. Ana Beatriz de Oliveira, da 
UFSCar. No IFSC, Natalia Inada falou sobre 
o tema HPV e o Câncer: orientações 
que todas(os) deveriam ter. O ICMC 
participou da SIPAT com a palestra 
Conquistando a felicidade, com a psicó-

Em eleição realizada no último dia 22 de 
agosto pelo Conselho do Departamen-
to de Sistemas de Computação (SSC), 
foram reeleitos o Prof. Dr. Marcos José 
Santana, como chefe do Departamen-
to, e o Prof. Dr. Eduardo Marques, como 
seu suplente. O mandato é de dois anos 
a partir do dia 15 de setembro de 2012.

No último dia 2 de agosto, tomou posse 
como presidente da Associação Brasileira 
de Estatística (ABE) o Prof. Dr. Francisco 
Louzada Neto, docente do Departamen-
to de Matemática Aplicada e Estatística 
do ICMC.

A Diretora da Biblioteca Prof. Achille 
Bassi, Gláucia Cristianini, foi eleita 
membro do Conselho Supervisor do 
Sistema Integrado de Bibliotecas da USP 
(SIBI). O mandato é de 2 anos a partir 
do dia 4 de setembro.

Departamento de Sistemas de 
Computação reelege chefia

Docente do ICMC assume 
presidência da Associação 

Brasileira de Estatística

A Profa. Dra. Márcia Cristina Anderson 
Braz Federson é a nova chefe do Depar-
tamento de Matemática (SMA) do 
ICMC. Seu suplente é o Prof. Dr. Farid 
Tari. A eleição ocorreu no último dia 13 
e o mandato é de dois anos a partir de 
16 de agosto de 2012. 

Departamento de Matemática 
do ICMC tem nova chefia

Diretora da Biblioteca do 
ICMC assume cargo no SIBI

Robô Nao e o pesquisador Fernando Zuher

loga Heloísa Ferreira. No IQSC, a palestra 
Pergunte-se: Trabalho para viver ou 
para morrer? Uma abordagem sobre 
stress no trabalho foi apresentado pelo 
psicólogo Antonio Frederico A. Ferreira, da 
PUSP-SC. No encerramento, o Grupo 
ACASO de Teatro fez a apresentação 
Trabalhe com segurança, valorize sua 
vida!, também no IFSC.
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Projeto propõe novos caminhos para a biocibernética

Segundo o pesquisador do Instituto, até 2030, chips implantados no cérebro serão comuns, 
devolvendo a capacidade de movimentos a deficientes físicos

Por: Fernanda Vilela

As interfaces cérebro-máquina já 
auxiliam a vida de cerca de 200 mil 
deficientes físicos em todo o mundo. 
Agora, uma pesquisa do ICMC vai 
tentar ir ainda mais longe. O Projeto e 
fabricação de chips implantáveis 
utilizando materiais biocompatíveis 
para interfaces cibernéticas avança-
das, aprovado pelo programa Ciência 
sem Fronteiras na categoria Visitante 
Especial, contempla uma parceria do 
ICMC com a Universidade do Sul da 
Flórida (USF), nos Estados Unidos, visan-
do o intercâmbio de cientistas e alunos 
de graduação na área de biocibernética.

Imagine um portador de algum tipo de 
deficiência física que consegue voltar a 
se locomover depois de ter um chip 
implantado em seu cérebro. Pode 
parecer um fato distante ou alguma 
cena de filme, mas essa realidade não é 
tão remota para o Prof. Dr. Mario Gazzi-
ro, docente ICMC e um dos autores do 

O Prof. Dr. Dilvan de Abreu Moreira, do 
Departamento de Ciências de Compu-
tação do ICMC, é o coordenador técni-
co do projeto. Além dele, participam 
também o Prof. Dr. Carlos Carlos Alber-
to dos Reis Filho, da Universidade Fede-

projeto aprovado pelo programa do 
Governo Federal. O pesquisador estipu-
la que até 2030 essa tecnologia seja 
disseminada pelo planeta e torne-se 
acessível a todos, devolvendo a mobili-
dade para pessoas portadoras de defici-
ências físicas, como paraplegia ou 
tetraplegia. 

ral do ABC (UFABC), o Dr. Claudius 
Feger, do Centro de Pesquisas da IBM 
de São Paulo, além do americano 
Stephen Saddow, pesquisador da USF. 
Saddow, que é uma das referências 
mundiais na área da biocibernética, 
visitará o Instituto por três ocasiões, de 
dois meses cada, ao longo dos três anos 
em que a pesquisa será desenvolvida.
 
Também coordenam o projeto a Profa. 
Dra. Agma Juci Machado Traina e o 
Prof. Dr. Sergio Henrique Monari 
Soares, respectivamente presidente e 
vice-presidente da Comissão de 
Pós-Graduação do ICMC. Para comple-
tar a equipe, participam também o Prof. 
Dr. João Navarro Soares Junior, da EESC, 
o Prof. Dr. Eduardo do Vale Simões, do 
Departamento de Sistemas de Compu-
tação do ICMC e o Prof. Dr. Cleber 
Renato Mendonça, do IFSC. 

Segundo o professor Gazziro, os dois 
grandes desafios da área chamada 
biocibernética são a compatibilidade 
com o organismo, ou seja, a chance de 
rejeição que o material utilizado para a 
fabricação do chip pode ter com o 
corpo humano, e também o consumo 
de energia gasta pelo eletrodo presente 
dentro do chip. Além disso, para este 
tipo de procedimento, os chips preci-
sam de mais eletrodos do que os já 
existentes no mercado. Enquanto um 
implante artificial para retina, que 
auxilia deficientes visuais a enxergarem 
novamente, utiliza de 20 a 30 eletro-
dos, o chip implantado diretamente no 
cérebro via córtex e tátil motor, neces-
sário para a substituição dos membros 
do corpo por elementos totalmente 
cibernéticos, utilizam cerca de 100 
eletrodos. Isso gera uma necessidade 
de energia muito maior do que os 
componentes já comercializados no 
mercado.

Ainda de acordo com Gazziro, a ques-
tão da biocompatibilidade já foi solucio-
nada pelo professor Saddow, que parti-

os robôs nessa categoria, como por 
exemplo, reconhecimento dos compa-
nheiros de equipe, cálculo da trajetória 
dos robôs e movimento para domínio da 

bola. “Pretendemos melhorar os algorit-
mos de trajetória da bola e aplicar nos 
robôs Naos, e também adquirir novos 
robôs deste tipo”, concluiu.

O equipamento atual foi adquirido pelo 
ICMC junto à empresa francesa Aldeba-
ran Robotics com recursos da FAPESP. 

1º Encontro de Gestão de 
Comunicação da USP - GECOM 

23 e 24 agosto

Servidores do ICMC participaram de 
eventos temáticos promovidos pela 
Administração Central da USP. O 1º 
Encontro de Gestão de Comunicação 
da USP (GECOM) ocorreu em Itupeva 
-SP, e reuniu os gestores de comunica-
ção das Unidades, Centros, Museus e 
Órgãos Administrativos da Universida-
de. Representaram o ICMC os servido-
res Maria Fernanda Marreta, do Servi-
ço de Apoio Acadêmico, e Neylor 
Fabiano, da Seção de Apoio Institucio-
nal. O encontro, com o tema A comu-
nicação como razão de ser, contou 
com palestras e grupos de trabalho.

Colação de grau de cinco cursos 

27 de agosto

Em evento realizado no Auditório 
Pau-Brasil, o ICMC conferiu grau para 
49 formandos dos seguintes cursos de 
graduação: Bacharelado em Ciências 
de Computação; Bacharelado em 
Informática; Bacharelado em Matemá-
tica Aplicada e Computação Científica; 
Bacharelado em Matemática; Licencia-
tura em Matemática.

Feira USP de Inovação e 
Empreendorismo – USPiTec

23 a 25 agosto

Com o tema responsabilidade social 
para uma sociedade mais justa, o 
evento - organizado pela Agência USP 
de Inovação – reuniu 140 expositores 
entre pesquisadores, empresas e 
entidades e contou com workshops, 
exposições e conferências. O ICMC 
participou em conjunto com o Instituto 
Nacional de Ciência e Tecnologia em 
Sistemas Embarcados Críticos (INCT 

6º Congresso do Departamento 
de Sistemas de Computação

4 e 5 de setembro

O Departamento de Sistemas de Com-
putação realizou em Águas de São 
Pedro-SP o VI CongreSSC. O encontro 
com o tema Retrospectiva e Replane-
jamento contou com quase todos os 
docentes do Departamento, além das 
secretárias e da representação discente 
no Conselho, com a participação do 
servidores João Salla e Salete Xavier São 
Bernardo. Sueli Ferreira, atual secretária 
da Diretoria, participou como convida-
da, tendo sido homenageada pelo 
departamento por todos os anos de 
trabalho dedicados ao SCE e ao SSC. O 
primeiro dia do workshop foi dedicado 
à retrospectiva, avaliação de planos de 
metas dos docentes e sessão plenária. 
No segundo dia, houve a síntese da 
revisão dos planos, análise comparativa 

11º Encontro de Linguística de 
Corpus (ELC) e 6º Escola Brasi-

leira de Linguística 
Computacional (EBRALC)

11 a 15 de setembro

O XI ELC /  VI EBRALC contou com a 
participação de profissionais de 
Linguística, Computação, Linguística 
Histórica, Linguística Aplicada, Linguís-
tica Cognitiva, Ciências da Informação, 
e outras áreas. Com o tema Conver-
gência tecnológica para o processa-
mento e análise das línguas: novas 
tecnologias para a pesquisa linguís-
tica e pesquisa linguística para 
novas tecnologias, o evento teve 
como objetivo tornar conhecimentos 
em Processamento de Língua Natural e 
Linguística de Corpus acessíveis a um 
público mais amplo, com viés multidis-
ciplinar.

9 a 19 de setembro 

9º Encontro de Gestão 
de Secretariado – GESEC

O 9º Encontro de Gestão de Secretaria-
do (GESEC) contou com a participação 
dos profissionais dessa área que atuam 
na USP, e aconteceu em Águas de 
Lindoia-SP. O tema do encontro foi 
Socialização e Ética no Trabalho. Os 
seguintes servidores participaram pelo 
ICMC: Amanda Durici, Angela Rodri-
gues, Camila Silvestre, Erika Bistaffa, 
Giovano Cardozo, Glauciema Machado, 
Luana Rufino, Rosana Vieira, Livia Rodri-
gues, Silvia Franchin e Sueli Honório. 

-SEC) e com o Núcleo de Apoio à 
Pesquisa em Software Livre (NAPSoL). O 
objetivo da feira foi mostrar pesquisas 
aplicadas em diversas áreas do conheci-
mento e possibilitar o estabelecimento 
de parcerias entre pesquisadores e 
empresários, estimulando a aproxima-
ção dos estudantes de ensino médio e 
técnico com a inovação tecnológica, 
mostrando as oportunidades que a 
universidade pode trazer. 

Prof. Gazziro

do SSC frente a outros departamentos e 
definição do plano de metas para os 
próximos 2 anos. A participação de 
todos foi altamente produtiva, fortale-
cendo o entrosamento e a motivação 
dos diversos grupos do SSC."



138

O pontapé da Copa do Mundo 

Exoesqueletos

Parcerias

Cronograma 

Escola de Teoria das 
Singularidades e Workshop on

 Real and Complex Singularities

Segundo Gazziro, o trabalho que será 
desenvolvido complementa as diversas 
pesquisas na área feitas pelo médico e 
cientista brasileiro Miguel Nicolelis, que 
já foi considerado pela revista Scientific 
American como um dos vinte cientistas 
mais influentes do mundo. “Nicolelis 
modelou o funcionamento do cérebro e 
nós estamos tentando promover uma 
solução que seria uma interface ciber-
nética avançada, totalmente sem fio e 
biocompatível”, disse.

Nicolelis espera fazer a primeira 
demonstração pública do projeto intitu-
lado Walk Again, ou seja, "Andar 
Novamente", durante a Copa do 
Mundo de 2014, que acontecerá no 
Brasil. O cientista espera que, na primei-
ra partida do torneio, os times sejam 
liderados não pelos capitães, mas por 
crianças brasileiras paraplégicas que 
andarão até a bola e darão o primeiro 
pontapé do evento.

Em primeira vinda do ICMC, Saddow 
ministrou palestras sobre a sua área de 

atuação para pós-graduandos do ICMC 
e do campus da USP São Carlos. Além 
disso, os pesquisadores envolvidos no 
projeto visitaram as instalações do 
Instituto Internacional de Neurociência 
de Natal (RN) e da UFABC, onde recebe-
ram uma assessoria no projeto da parte 
analógica do chip, feita pelo professor 
Reis Filho, uma das autoridades na área 
de eletrônica analógica.

Gazziro explicou como as atividades do 
programa serão dividas durante seus 
três anos de duração. Para fechar a 
primeira visita de trabalho do professor 
Saddow, um evento intitulado 
Workshop on Advanced Cibernetics 
foi realizado no dia 10 de agosto.

O pesquisador disse que, ainda na 
primeira fase, a equipe de cientistas 
produzirá um chip com o encapsula-
mento tradicional e, até o fim do proje-
to, será feito um modelo de chip sem 
fio. "Faremos o chip tradicional, com 
fio, só para realizar testes. A segunda 
fase é produzir a 'bolacha', ou seja, uma 
parte do conjunto de chips fabricado e, 
na última fase, queremos fazer um com 
antena e já acoplado no eletrodo”, 
explicou.

Outra tecnologia que está próxima de 
ser utilizada em larga escala é o 
exoesqueleto, uma espécie de esque-
leto artificial usado de forma externa 
pelo usuário, como se fosse uma 
roupa. Através do uso de metais resis-

Por conta do forte potencial de inova-
ção do estudo, a IBM, multinacional 
americana da área de informática, 
demonstrou interesse pelo projeto, 
pois, segundo Gazziro, se o procedi-
mento obtiver sucesso, será necessário 
industrializar o processo, gerando even-
tuais patentes sobre o produto final. “A 
IBM deu sinais de iniciar uma parceria, 
pois, se a pesquisa der certo, eles enten-
dem que existe potencial para criação 
de novos processos de fabricação 
utilizando carbeto de silício, a fim de 
atender a gigantesca demanda ocasio-
nada pela criação desses bio-chips", 
explicou o pesquisador.

Destinado principalmente a jovens 
pesquisadores e estudantes de 
pós-graduação, o evento é considerado 
um dos maiores do mundo nessa área, e 
reuniu mais de 150 pesquisadores de 
diversos países, como Japão, Estados 
Unidos, Canadá, França, Itália, Espanha, 
Polônia, México e Brasil. Neste ano, o 
workshop homenageou o aniversário de 
60 anos do pesquisador Shyuichi Izumiya, 
do Departamento de Matemática da 
Faculdade de Ciências da Universidade 
de Hokkaido, no Japão.

A feira possibilitou que estudantes do 
ensino médio e de cursos 
pré-vestibulares, além de pais e outros 
interessados, tivessem a oportunidade de 
conhecer melhor os cursos oferecidos 
pela USP. No estande do ICMC, a procura 
foi grande. As principais dúvidas eram 
relacionadas às diferenças entre os 
cursos, principalmente Ciências de Com-
putação, Sistemas de Informação e Enge-
nharia de Computação. Outro tema 

EVENTOS REALIZADOS

16 a 27 de julho

Workshop do Departamento de 
Ciências de Computação

8 e 29 de agosto

Workshop on Visualization

21 de agosto

15º Simpósio de Matemática 
para a Graduação (SiM) 

21 a 23 de agosto

Workshop on Advanced 
Cybernetics

10 de agosto

Feira de Profissões da 
USP na capital

2 a 4 de agosto

bastante discutido foi a área de atuação e 
mercado de trabalho para os interessados 
nos cursos de Estatística, Matemática, 
Matemática Aplicada e Computação 
Científica e Ciências Exatas. Docentes e 
alunos do ICMC esclareceram essas e 
outras dúvidas aos alunos e pais presen-
tes no evento.

O evento foi realizado em duas etapas. A 
primeira, no dia 8, ocorreu no Restauran-
te Barone, e a segunda, no dia 29, no 
próprio ICMC. O Workshop contou com 
a presença de 32 pessoas, entre os 
docentes, alunos de graduação e servido-
res técnico-administrativos. Foi apresen-
tado o histórico recente da produção 
acadêmico-científica do Departamento e 
sua contextualização dentro do Instituto; 
o cenário para o futuro próximo; e um 
apanhado geral sobre os encaminhamen-
tos das propostas elaboradas a partir do I 
Workshop do SCC, em 2011. Foram 
discutidos tópicos envolvendo temas 
como: número e tamanho das turmas 
nas disciplinas; estrutura do Bacharelado 
em Ciências de Computação e estraté-
gias alternativas de ensino, avaliação e 
produção de material didático; relação 
entre aluno e professor; distribuição de 
carga didática; carga de trabalho dos 
docentes com ensino, pesquisa, extensão 
e administração; e projetos de pesquisa 
de grande porte e sua relação com as 
metas do departamento, do ICMC e da 
USP. Na segunda etapa, os principais 
pontos levantados nessas discussões 
foram analisados, especificando as 
propostas de ação.

O Workshop on Visualization consistiu 
em uma apresentação de trabalhos e 
projetos em andamento do grupo de 
pesquisa em Visualização, Imagens e 
Computação Gráfica (VICG) e do Grupo 
de Processamento Geométrico e Visual 
(GPGV). O evento também contou com 
palestras de Gabriel Taubin (Brown 
University) e Kwan-Liu Ma (University 
of California, Davis).

O evento teve como objetivo promover a 
formação global do aluno de graduação, 
despertando nele o interesse pela pesqui-
sa através de discussões multidisciplinares 
e contatos com pesquisadores do ICMC e 
de outras instituições. Possibilitou 
também o intercâmbio de conhecimento 
entre os próprios graduandos, por meio 
da exposição de projetos de Iniciação 
Científica nas diferentes áreas da Mate-
mática Pura, Matemática Aplicada, 
Estatística e Educação Matemática.

O workshop, que teve como público- 
alvo pesquisadores, estudantes de 
pós-graduação, graduação e membros 
da comunidade em geral na área de 
cibernética avançada, contou com a 
participação de 60 pessoas, que deba-
teram temas como exo-esqueletos, 
nanomedicina, interfaces neuronais, 
microfabricação a laser, mapeamento 
3D do corpo humano e chips biocom-
patíveis. O evento também contou com 
a participação de pesquisadores do 
ramo de engenharia de materiais, enge-
nharia biomédica, robótica, nanotecno-
logia e neurocientistas. Com isso, 
agregou um núcleo de pesquisa envol-
vendo pesquisadores brasileiros e 
americanos, além de discutir novos 
métodos, produtos e suas respectivas 
patentes, buscando licenciá-los para 
indústrias brasileiras e empresas multi-
nacionais com atividades no país. O 
workshop também encerrou a primeira 
visita de trabalho ao ICMC do pesquisa-
dor americano Stephen Saddow, da 
Universidade do Sul da Flórida (USF), 
nos Estados Unidos. 

cipa do projeto como visitante. Nos 
experimentos anteriores, o material 
utilizado para a fabricação da matriz de 
eletrodos que compõem o chip era o 
silício, que provocava, dentre outros 
problemas, processos infecciosos 
quando implantados em cérebros dos 
ratos usados como cobaias, os quais, 
embora não danificassem o hospedeiro, 
causavam um processo de "cicatrização 
neural" em volta do eletrodo. Por isso, 
parte deles deixava de funcionar 
completamente ou perdiam muito de 
sua funcionalidade poucos meses 
depois de implantados. Tal procedimen-
to tornava o método biologicamente 
incompatível. 

Para resolver esse problema, a equipe 
de Saddow nos Estados Unidos estudou 
diversos materiais semicondutores nas 
últimas décadas, até descobrir que o 
carbeto de silício (3C-SiC) apresentava 
as propriedades necessárias para o 
desenvolvimento de uma inteface 
cerebral. Após trinta dias de implanta-
ção, o 3C-SiC não causou grandes 
problemas ao tecido neural das cobaias. 

tentes, esses acessórios ampliam em 
diversas vezes a capacidade física de 
uma pessoa.

Segundo Gazziro, no Japão essa tecno-
logia já é utilizada para auxiliar o dia-a- 
dia de pessoas que não tem deficiência 
física. "O equipamento pega a informa-
ção diretamente das terminações nervo-
sas na pele, não podendo ser utilizada 
em um paraplégico ou tetraplégico, pois 
essas informações não ultrapassam a 
coluna", explicou o pesquisador.

Porém, ainda de acordo com o profes-
sor, quando a solução de bio-chip estiver 
viável, bastará que o leitor dos sinais do 
chip envie os comandos captados no 
cérebro para que esses exoesqueletos 
substituam o papel do membro não 
funcional.

Prof. Saddow

Profa. Ruas e Prof. Brasselet
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Projeto Rondon conta com participação de 
professores e alunos da USP São Carlos

Membros do ICMC e de outras unidades da USP São Carlos foram à Pequizeiro-TO, 
onde promoveram cursos de capacitação em informática e de saneamento básico

ICMC Júnior entre as 
20 melhores do Brasil

União e profissionalismo geram
 grandes resultados

Tese do ICMC vence 
concurso da Sociedade

 Brasileira de Computação

Menção honrosa em evento

Rede social de vereadores 
vence 1ª Maratona Hacker

Prêmio LeadMedia 
de Empreendedorismo

Olimpíada São-Carlense 
de Matemática

Por: Paula Silveira – ICMC Júnior

A ICMC Júnior, no ano em que comple-
ta 20 anos, foi eleita uma das 20 melho-
res empresas juniores do Brasil segundo 
o SMD (Sistema de Medição de Desem-

CULTURA E EXTENSÃO

A tese de doutorado Data mining in 
large sets of complex data, de autoria 
de Robson Leonardo Ferreira Cordeiro, 
egresso do ICMC, recebeu prêmio de 
primeiro lugar no XXV Concurso de Teses 
e Dissertações, promovido pela Socieda-
de Brasileira de Computação (SBC). 
 
O trabalho foi orientado pelo Prof. Dr. 
Caetano Traina Júnior e defendido em 
2011 junto ao Programa de 
Pós-Graduação em Ciências de Compu-
tação e Matemática Computacional do 
Instituto. A tese contou também com 
co-orientação do Prof. Christos Faloutsos, 
da Carnegie Mellon University (EUA).

O concurso foi parte das atividades do 
XXXII Congresso da Sociedade Brasileira 
de Computação (CSBC), que ocorreu 
entre os dias 16 e 19 de julho em 
Curitiba-PR, e premiou as melhores teses 
de doutorado e dissertações de mestrado 
da área de Computação do país defendi-
das em 2011. A premiação foi entregue 
durante CSBC, e a tese será publicada 
pela editora Springer na série Springer-
Briefs in Computer Science.

O trabalho Modelagem Estatística 
Aplicada em Determinação de Resul-
tados de Partidas de Futebol, de 
autoria de José Fernando Francini Junior, 

Uma rede social para os vereadores de 
São Paulo, desenvolvida por três 
ex-alunos do ICMC, foi a vencedora da 1ª 
Maratona Hacker (Hackathon). Os 
autores do trabalho são os egressos 
Felipe Barreto Bergamo, Mauricio 
Tadayuki Sako e Wellington Hitoshi Mizo-
buchi, que integraram a equipe 
Chutaum. O concurso foi promovido 
pela Câmara Municipal de São Paulo com 
o objetivo de melhorar o acesso às 
informações públicas. 

A equipe vencedora concorreu com mais 
de 50 times, e venceu outros oito na 
final. O projeto da rede social, chamado 
de Vereadores.org, é baseado no 
Facebook e no Twitter, e exibe em sua 
página inicial as fotos dos 55 vereadores 
de São Paulo, cada uma com um botão 
"seguir”. No perfil de cada político, são 
exibidos os projetos que eles criaram e 
votaram, além dos resultados das 
votações e informações sobre projetos 
em tramitação na Câmara.

A equipe vencedora recebeu uma 
premiação no valor de R$ 7 mil, entregue 
dia 11 de junho no Palácio Anchieta.

O ICMC e o grupo franco-brasileiro Lead-
Media premiaram no dia 20 de agosto 
cinco estudantes do curso de Bacharela-
do em Ciências de Computação, pelo 
melhor plano de negócios apresentando 
como trabalho final da disciplina Empre-
endedores de Informática.

O Prêmio LeadMedia de Empreendedo-
rismo foi entregue ao projeto Multiplus, 
de autoria dos alunos Bruno Azenha 

No dia 2 de setembro, o ICMC realizou a 
premiação da Olimpíada São-Carlense de 
Matemática (OSCM). A competição, que 
contou com a participação de 291 
estudantes de 16 escolas da região, teve 
como medalhistas:

Ouro: Gabriel Oliveira, Murilo Trassi e 
Vitor Marin; Prata: Daniela Oliveira, 
Francisco Garcia, Giovani Bonassoli, 
Kaique de Oliveira e Ryunosuke Tagam; 
Bronze: Alan Silva, Andriela Ferreira, 
Leonardo Amaral, Marília Silva, Tiago 
Tessarolli e Victor Drisostes.

Com os resultados, sagrou-se campeão o 
Colégio Dom Aguirre, de Sorocaba-SP. A 
vice-campeã foi a Escola de Educação 
Básica Prudentina, de Presidente 
Prudente-SP. A OSCM também homena-
geou o professor Eduardo Furlan Figuei-
redo, do colégio Interativo São Carlos.

penho), que avalia o desempenho das 
empresas juniores confederadas à Brasil 
Júnior. O sistema avalia o andamento da 
empresa em vários aspectos, como 
divulgação, projetos, pessoas, entre 
outros. 

Isso se deve ao comprometimento e 
profissionalismo dos associados da 
empresa e da dedicação com a qual são 
feitas as atividades, sejam elas de gestão 
ou de projetos. O resultado de tudo isso 
se reflete na grande procura pela ICMC 
Júnior para realização de projetos para o 
mercado web, tendo tido 83 pedidos de 
projetos em 2011 e 49 até o presente 
momento de 2012. Para gerenciar essa 
procura, foi implantada uma coordena-
doria de vendas. Assim, o cliente possui 
uma resposta mais rápida e se sente 
mais seguro em trabalhar conosco. 

Tamanha competência se deve a uma 
resposta positiva da vontade dos associa-

Por: Davi Marques Pastrelo

A cidade de Pequizeiro, em Tocantins, 
recebeu no último mês de julho uma 
equipe da USP de São Carlos que partici-
pou do Projeto Rondon - Operação 
Capim Dourado 2012.  A equipe coorde-
nada pelo Prof. Dr. Márcio Delamaro, do 
ICMC, e pela Profa. Dra. Ana Maria 
Plepis, do IQSC, foi formada por oito 
alunos de diversos cursos do campus. 

Yara Hernandes, que cursa Engenharia 
Civil, contou que o grupo foi recepcio-
nado pelo Coronel José Paulo da Cunha 
Victório, um dos coordenadores do 

dos quanto aos assuntos internos da 
empresa. Esse pensamento em equipe já 
está enraizado na cultura da empresa e 
emprega um de nossos valores, a siner-
gia. Os times garantem a excelência no 
trabalho, se ajudando de todas as 
formas, independentemente da diretoria 
em que atuam, seja ela a 
Administrativo-Financeira, Marketing, 
Projetos, Qualidade, Recursos Humanos 
ou Presidência. Com essa vontade dos 
associados, vemos a empresa cada dia 
mais integrada e em ritmo crescente. 

Mas tudo isso não se consegue sem o 
apoio de cada associado. Nossas portas 
estão sempre abertas para que outros 
alunos do ICMC, não integrantes da 
empresa, também possam participar da 
nossa história e fazer parte desta 
família. Parabéns à ICMC Júnior e toda 
sua equipe pela excelência mostrada, 
transmitindo aprendizado e competên-
cia aos seus associados.

recebeu menção honrosa durante o 20º 
SINAPE - Simpósio Nacional de Probabili-
dade e Estatística.

Francini Junior cursou o Bacharelado em 
Estatística da UFSCar, onde foi orientado 
pelo Prof. Dr. Francisco Louzada Neto, 
docente do Departamento de Matemáti-
ca Aplicada e Estatística do ICMC. Seu 
trabalho foi classificado no Concurso 
Nacional de Iniciação Científica do 
SINAPE, o maior congresso nacional nas 
áreas de Probabilidade e Estatística.

o dia 25 de outubro para fazer melho-
rias no aplicativo, que está disponível no 
site do projeto.

Por chegar à final, a equipe receberá como 
prêmio mil dólares e um Chromebook 
(laptop com sistema operacional da 
Google). O prêmio final para cada catego-
ria é de 20 mil dólares para os participan-
tes, e mais 18 mil dólares para o departa-
mento ao qual pertencem. O resultado 
será anunciado no dia 12 de novembro. 

projeto. “A estrutura deles é muito boa, 
e contamos com todo apoio necessá-
rio”.

A Operação Capim Dourado foi realiza-
da em 15 cidades de Tocantins, e o 
grupo da USP ficou em Pequizeiro por 
14 dias, onde realizaram várias ativida-
des. A equipe foi dividida em dois 
grupos, um responsável pelas atividades 
relativas à educação, saúde e direito, e 
outro com as áreas de comunicação, 
tecnologia, produção, trabalho e meio 
ambiente. “Realizamos oficinas de 
produção de sabão a partir de óleo de 
cozinha, construção de fossas sépticas, 
tratamento de água com cloro, constru-
ção de poços e de hortas comunitárias”, 
disse o professor Delamaro. O ICMC 
também ministrou oficinas de informá-
tica em nível básico e avançado. “No 
curso básico oferecemos conhecimen-
tos gerais de computador, como nave-
gação na internet, Google Maps e o 
editor de texto do Linux. Na oficina 
avançada de informática, os voluntários 
do ICMC ensinaram a fazer apresenta-
ções em Power Point e a usar o aplicati-

vo Excel”, esclareceu Delamaro.
Sobre as atividades culturais, foram 
apresentados filmes infantis com o 
intuito de levar um pouco de diversão à 
população local. “Outra atividade que a 
população gostou muito foi o Cine 
Rondon, onde apresentamos filmes 
infantis com mensagens informativas 
no final. Foi uma forma de levar um 
pouco de entretenimento, pois perce-
bemos que a população era carente de 
lazer”, explicou Débora Helal, aluna do 
curso de Engenharia de Produção.

Os participantes destacaram a receptivi-
dade do Exército, além da possibilidade 
de se conhecer as múltiplas faces do 
Brasil. “Nosso país é muito grande e no 
Estado de São Paulo vivemos uma 
realidade diferente do restante do país. 
Infelizmente só se pode participar do 
Projeto Rondon uma vez, mas é uma 
experiência única. O legal é que conhe-
cemos pessoas de todos os cantos do 
país, somente assim temos ideia do 
tamanho que é o Brasil”, destacou 
Raphael Geanfrancesco, aluno do curso 
de Engenharia de Computação.

Gonçalves, Fabio Henrique Gomes Sikan-
si, Lucas Lobosque, Vanessa Queiroz 
Marinho e Yule Vaz. Cada integrante do 
grupo recebeu um tablet iPad e um 
certificado. 

O trabalho vencedor foi um plano de 
negócios para uma empresa com 
atuação em softwares voltados ao merca-
do financeiro, com foco para o desenvol-
vimento de sistemas de homebroker - 
sistemas online para compra e venda de 
ações na bolsa de valores. O objetivo do 
projeto foi a identificação de oportunida-
des e ameaças para uma empresa.
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Semana de Recepção dos 
Calouros do ICMC é a mais 

premiada da USP 

Exército confere Medalha do 
Pacificador a docente do ICMC

Entrega do Prêmio 
Gutierrez 2012

Artigos premiados no SIBIGRAPI

Artigo premiado em 
conferência internacional de 

computação evolutiva

Competição de desenvolvimento 
do Google tem equipe do

 ICMC entre finalistas

 ICMC na final da Maratona 
de Programação

Artigo premiado em 
evento na China

Em 2012, a Semana de Recepção aos 
Calouros do ICMC recebeu menção 
honrosa pelo seu conjunto de atividades. 
Com o tema Seu calouro tem muitas 
perguntas, não tenha dúvida na hora 
de ajudá-lo, o Instituto deu as boas 
-vindas aos seus aproximadamente 300 
ingressantes entre os dias 27 de fevereiro 
e 2 de março, com palestras, reunião 
com os pais, dinâmicas em grupo e 
visitas culturais. Além de apresentar aos 
calouros a infraestrutura do ICMC e do 
campus, a programação contou com 
atividades sociais como arrecadação de 
donativos e plantio de árvores.

O pesquisador do ICMC, Prof. Dr. Onofre 
Trindade Júnior, recebeu no dia 24 de 
agosto, em Brasília, a Medalha do Pacifi-
cador, condecoração criada em 1953 
para premiar militares e civis, nacionais 
ou estrangeiros, que tenham prestado 
serviços relevantes ao Exército Brasileiro. 
O pesquisador atua no Departamento de 
Sistemas de Computação do ICMC e é 
membro do Instituto Nacional de Ciência 
e Tecnologia em Sistemas Embarcados 
Críticos (INCT-SEC).

Trindade foi premiado por conta de suas 
pesquisas com o desenvolvimento de 
Veículos Aéreos Não Tripulados (VANTs), 
que são utilizados pelo Exército com a 
finalidade de segurança e defesa civil, 
realizando o monitoramento ambiental e 
das fronteiras no país. O ICMC e o INCT-
SEC desenvolvem VANTs com tecnologia 
capaz de realizar missões autônomas, a 
um custo baixo em comparação a 
aeronaves tripuladas.
 

HOMENAGENS E PREMIAÇÕES

A organização deste ano ficou por 
conta de uma comissão constituída 
pelos docentes Carlos Grossi Ferreira, 
Cibele Russo Noveli, José Fernando 
Rodrigues Junior, Seiji Isotani e Renata 
Fortes (presidente); pelos funcionários 
Ana Oneide Sáles, Fernanda Magro e 
Marília Marino; e por representantes 
discentes da SACIM, SAECOMP e 
CAASO.

Logo no primeiro ano em que passou a 
ser promovida, em 1999, a Semana de 
Recepção aos Calouros do Instituto 
recebeu menção honrosa. Com outras 
três menções (2006, 2007 e 2012) e um 
prêmio de melhor Semana, em 2008, o 
ICMC torna-se a Unidade da USP com 
maior número de reconhecimentos 
nesse tipo de atividade.

O ICMC realizou no dia 29 de agosto, 
no auditório Pau-Brasil, a cerimônia de 
entrega do Prêmio Carlos Gutierrez de 
Teses de Doutorado de 2012. O ganha-
dor é Yuri Gomes Lima, por sua tese de 
doutorado Dynamics of Sets of Zero 
Density. 

O ICMC também ofereceu duas menções 
honrosas. A primeira foi para Ivaldo Paz 
Nunes, por sua tese de doutorado 
Rigidity of Area-Minimizing Hyper-
bolic Surfaces in Three-Manifolds, e a 
outra foi para Lino Anderson da Silva 
Grama, por sua tese de doutorado Equi-

O Prêmio Professor Carlos Teobaldo 
Gutierrez Vidalon é uma iniciativa do 
ICMC apoiada pela Sociedade Brasileira 
de Matemática (SBM), que visa premiar 
a cada ano a melhor tese de doutorado 
em Matemática defendida no Brasil. O 
prêmio homenageia o pesquisador 
peruano Carlos Teobaldo Gutierrez 
Vidalon (1944-2008), que atuou como 
professor titular no ICMC.  

Dois trabalhos do ICMC foram premia-
dos no XXV SIBGRAPI - Conference 
on Graphics, Patterns and Images, 
ocorrido entre os dias 22 e 25 de 
agosto, em Ouro Preto-MG. 

O artigo Connectivity Oblivious Mer-
ging of Triangulations, de autoria do 
Prof. Dr. Luis Gustavo Nonato, do 
Departamento de Matemática Aplicada 
e Estatística, recebeu o prêmio de 
melhor trabalho. Além de Nonato, 
também são autores do artigo os 
pesquisadores João Comba, Luis Silva e 
Luiz Scheidegger, da UFRGS, Tiago 
Etiene, da Universidade de Utah (EUA) e 
Claudio Silva, do Instituto Politécnico da 
Universidade de Nova Iorque (EUA).

Já o artigo An Efficient Algorithm for 
Fractal Analysis of Textures, de auto-
ria do doutorando Alceu F. Costa, do 
mestrando Gabriel E. H. Mamani e da 
Profa. Dra. Agma J. M. Traina, foi 
premiado na categoria Best Student 
Paper. Os pesquisadores atuam no 
Grupo de Bases de Dados de Imagens 
(GBDI) do ICMC.

O pesquisador do ICMC, Prof. Dr. Gusta-
vo Enrique de Almeida Prado Alves 
Batista, teve um trabalho de sua autoria 
premiado como melhor artigo no ACM 
SIGKDD Conference on Knowledge 
Discovery and Data Mining - também 
conhecida como KDD Cup - um dos 
maiores eventos mundiais na área de 
Mineração de Dados. A edição deste 
ano foi realizada em Pequim, na China, 
entre os dias 12 e 16 de agosto.

Pesquisadores do ICMC tiveram um 
artigo premiado na Genetic and 
Evolutionary Computation Confe-
rence (GECCO 2012), o maior evento 
da área de computação evolutiva do 
mundo. A conferência ocorreu entre os 
dias 7 e 11 de julho, na Filadélfia (EUA).

O trabalho A Hyper-Heuristic Evolu-
tionary Algorithm for Automatically 
Designing Decision-Tree Algorithms 
recebeu o prêmio de melhor artigo nas 
categorias Integrative Genetic and 
Evolutionary Computation, Self-* 
Search e Search Based Software 
Engineering. 

Os autores são Rodrigo Coelho Barros, 
doutorando do Laboratório de Compu-
tação Bioinspirada (BioCom) do ICMC; 
seu orientador, o Prof. Dr. André Carlos 
Ponce de Leon Ferreira de Carvalho, 
também do BioCom-ICMC; o Prof. Dr. 
Márcio Porto Basgalupp, da UNIFESP de 
São José dos Campos-SP; e o 
co-orientador do trabalho Prof. Dr. Alex 
A. Freitas, pesquisador da University of 
Kent de Canterbury, no Reino Unido.

Com o resultado, os autores foram convi-
dados a submeter o artigo para a revista 
Evolutionary Computation Journal, 
do Massachusetts Institute of Techno-

logy (MIT), classificada como Qualis A1 (a 
nota mais elevada na classificação da 
CAPES para produção intelectual).

O ICMC participou da seletiva regional 
da Maratona de Programação, realizada 
no dia 15 de setembro em Uberlândia-
MG. Duas equipes do Instituto se classi-
ficaram para a final nacional, que acon-
tecerá em Londrina-PR nos dias 9 e 10 
de novembro. A equipe Señora Marga-
rida ficou na primeira colocação, com 
10 problemas resolvidos, e a equipe 
Ballonz se classificou em terceiro lugar, 
com 5 problemas resolvidos. A competi-
ção contou com 542 times inscritos de 
186 instituições de todo o Brasil. Na 
seletiva de Uberlândia, as duas equipes 
do ICMC - número máximo permitido 
para um mesmo instituto - junto com 
outras quatro - do IFSC-USP, UFMG e 
UFU - foram selecionadas entre 49 parti-
cipantes para a final brasileira. O time 
campeão da Maratona Brasileira da 
Programação garantirá uma vaga nas 
finais mundiais do concurso de progra-
mação, o ACM International Colle-
giate Programming Contest.

Um grupo de pesquisadores do ICMC 
está entre os finalistas da edição 2012 
do Google Apps Developer Challen-
ge. A equipe formanda pelo Prof. Dr. 
Dilvan de Abreu Moreira, do Departa-
mento de Ciências de Computação, e 
pelos alunos de graduação Franco 
Lamping e Guilherme Augusto Bileki, 
foi uma das duas classificadas da Améri-
ca Latina na categoria Social/Personal 
Productivity/Game/Fun.

Os pesquisadores estão trabalhando na 
aplicação GTD Easy Task. Eles tem até 

Ivaldo Nunes e Lino Grama

Yuri Lima

O trabalho, intitulado Searching and 
Mining Trillions of Time Series 
Subsequences under Dynamic Time 
Warping, também contou com a auto-
ria dos pesquisadores Thanawin 
Rakthanmanon, Bilson Campana, 
Abdullah Mueen, Brandon Westover, 
Qiang Zhu, Jesin Zakaria e Eamonn 
Keogh. O artigo foi resultado de uma 
das atividades realizadas por Batista 
durante seu pós-doutorado na Univer-
sity of California, em Riverside (EUA).

geodésicas e aplicações equiharmôni-
cas em variedades generalizadas. 


