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ERRAMOS
• Na seção “Quem sou eu?” da edição 98, página 18, a resposta da edição anterior é 

Aline Zamoro Martinez, da Seção de Convênios, Bolsas e Auxílios.

• A foto da página 8 da edição 98 é do pesquisador Stephen Saddow, da Universidade 

do Sul da Flórida.
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Balanço positivo 

O ano de 2012 chega ao seu final com um balanço 
muito positivo para o ICMC. As conquistas dos mem-
bros do corpo docente, discente e técnico -adminis-
trativo do Instituto superaram qualquer expectativa, 
por mais otimista que tenha sido. Somente no segun-
do semestre, o ICMC teve um professor vencedor do 
Prêmio Jabuti, o mais importante da literatura no 
país, e outro eleito como membro da Academia 
Brasileira de Ciências. Além dessas distinções, inte-
grantes do ICMC também foram campeões latino 
-americanos de robótica, e medalha de prata na 
maratona de programação, classificando-se para a 
final mundial da competição. Isso sem contar os 
inúmeros prêmios de best paper ou menções honro-
sas em eventos científicos. Além dessas premiações, 
que mostram com clareza o nível de competência e 
de excelência do ensino e da pesquisa aqui desenvol-
vidos, o ICMC também foi destaque na mídia, com a 
divulgação de tecnologias produzidas em nossos 
laboratórios, como o scanner de gordura 3D e robôs 
que imitam gestos e expressões humanas. Muitos 
outros prêmios foram conquistados, e com certeza 
muitos mais ainda serão. Esse é o resultado do esfor-
ço de cada um de nós em manter o ICMC no pata-
mar em que ele sempre esteve: o de excelência. Que 
todo esse sucesso se repita em 2013!

Equipe ICMCotidi@no
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ENTREVISTA

O exemplo do casal que construiu uma vida atrelada à história do ICMC

Por: Fernanda Vilela

Uma história de amor que une trabalho, 
família e companheirismo há 38 anos. 
Este é o exemplo que Cesar e Rose Casali 
passam. O casal participou do desenvol-
vimento e consolidação do ICMC 
praticamente desde sua fundação. Cesar 
Carlos Casali foi assistente financeiro de 
1976 a 1996 e Rosemari foi bibliotecária 
de 1975 até 2009. Durante esse tempo, 
os Casali criaram seus filhos, viram os 
netos nascerem e contribuíram para a 
evolução das áreas em que atuaram 
profissionalmente.

O casal recebeu a equipe do ICMCotidia-
no em sua residência. Sentados um ao 
lado do outro no sofá, desmancharam 
uma história repleta de realizações e 
alegrias. A casa apenas comprova esta 
relação, cheia de fotografias e mimos 
representando uma família que se 
formou junto com o ICMC. "Estamos 
reformando a casa, aumentando o 
quintal, pois há mais netos chegando", 
brincou Cesar, mostrando as obras. 
Acompanhe a entrevista na íntegra:

Rose, você começou a trabalhar como 
bibliotecária em uma época em que 
todo o conhecimento era restrito ao 
papel. Como foi o processo de digita-
lização do acervo da biblioteca?

Rose - No começo foi meio complicado, 
porque era tudo manual e era um 
volume de serviço grande. Mas não foi 
traumático, não. Foi bem melhor porque 
as coisas ficaram muito mais fáceis. 
Antes, tínhamos que fazer fichinha e 

empréstimo à mão, todos os controles 
eram manuais e quando passamos para o 
sistema automatizado, facilitou muito. A 
parte pior foi inserir os dados, mas foi 
bem melhor para nós. 

E como foi a aceitação das pessoas na 
época com essa mudança?

Rose - Todo mundo aceitou numa boa. 
Algumas pessoas que trabalhavam 
conosco tiveram uma certa resistência, 
um preconceito, pensando que não daria 
certo. Nós tentamos, num primeiro 
momento, fazer a parte de cadastro do 
usuário, e para empréstimo fazer uma 
automatização local. Porém acabou não 
dando certo, pois não funcionava para as 
outras bibliotecas. Mas antes do processo 
digital ser implantado de uma forma 
geral na USP, nós já tínhamos tentado 
inserir os usuários do nosso Instituto. Daí 
o sistema de bibliotecas da USP implan-
tou a automatização para todas as unida-
des ao mesmo tempo. Nesse período nós 
fomos treinadas, mas já tínhamos uma 
ideia de como era aquele processo.

De que forma a biblioteca se adaptou 
a todo o processo de crescimento do 
ICMC?

Rose - Tinha o curso de matemática, mas 
a computação já estava mais ou menos 
presente. Quando a computação come-
çou a tomar uma proporção maior, já 
existiam professores que trabalhavam e 
estudavam essa área. Então, para a 
biblioteca não teve muito problema. Só o 
acervo que precisou ter novos livros volta-
dos para a computação. Nessa época 
nosso acervo cresceu rapidamente, 
porque a matemática não é uma coisa 
tão dinâmica, já a computação foi 
crescendo muito com o tempo. Fisica-
mente, nosso espaço teve que crescer 
também com essa evolução. Antes, nós 
trabalhávamos em uma sala pequena. A 
parte administrativa era toda junta, o 
balcão era encostado na sala da adminis-
tração, então era um espaço bem peque-
no. Até que foi construído um novo 
prédio e ficou bem mais tranquilo. Na 
época tínhamos poucos funcionários e 

tivemos que contratar mais, então a 
biblioteca teve que aumentar em todos 
os sentidos.

A biblioteca do ICMC possui uma rica 
coleção de livros raros e antigos. 
Como era feito o cuidado dessas 
obras?

Rose - As obras raras não circulavam e 
ficavam em armários fechados. Então, o 
nosso trabalho era na parte de limpeza e 
conservação, que deveria ser algo 
especial. E quando alguém precisava 
fazer uma pesquisa, ou se interessava por 
alguma coisa, uma das bibliotecárias 
localizava a obra e a pessoa tinha que 
consultar ali mesmo. Na verdade, todas 
nós tínhamos um carinho muito especial 
por essas obras, pois, além de importan-
tes, não tem muitos exemplares disponí-
veis. Então eu as considerava muito 
especiais por causa do valor histórico e 
mesmo pela importância científica que 
elas têm. 

Nessa época, como era feito o proces-
so de pesquisa bibliográfica?

Rose - Era tudo manual. Se o usuário 
queria um livro, o sistema, que hoje é 
automatizado, era feito de diversos fichá-
rios de aço, com fichinhas que a gente 
datilografava. Daí nós íamos lá e procurá-
vamos de acordo com as características 
da obra e com o número de classificação. 
Então, como também o acervo sempre 
foi organizado de acordo com a classifi-
cação, não era tão complicado de achar. 
Um serviço muito comum que eu fazia 
era o levantamento bibliográfico de 
artigos, geralmente para os alunos de 
pós e professores, que também era feito 
manualmente. De acordo com o volume 
de informação que tinha sobre o assunto, 
nós fazíamos a busca manual.

E você gostava do trabalho que 
fazia?

Rose - Era muito gostoso, muito bom. 
Hoje em dia você entra na internet e está 
tudo pronto, tudo bem mais fácil. Eu 
gostava do meu trabalho naquela época.

Como você analisa essa nova forma 
de leitura, com tablets, livros digitais 
e toda a tecnologia dos dias de hoje?

Rose - Eu acho que a tecnologia torna a 
leitura mais interessante e acessível, 
porém, ao mesmo tempo, eu particular-
mente gosto mais de pegar o papel na 
mão, sentir o livro e ler. Mas eu acho essa 
nova forma de leitura fantástica, porque 
você consegue mais rapidamente ter a 
informação. Quando não existia a parte 
digital, imagina quantos prédios e salas 
deveriam ter para armazenar um acervo 
de dez mil livros, por exemplo? Ia chegar 
uma hora que não tinha mais condições. 
É por isso que antigamente havia muito 
descarte também. No Instituto não 
fazíamos muito descarte, mas existiam 
muitas bibliotecas que descartavam livros 
desatualizados e coisas do gênero. Então, 
com o digital, o livro ocupa um espaço, 
mas é bem menor que o físico. Eu acho 
fantástico, ainda mais pra quem viveu as 
duas experiências, o antes e o depois.

O que você gosta de ler?

Rose - Eu gosto de romance. Não tenho 
um autor preferido, mas os romances 
sempre me encantam.

Qual é a sua principal lembrança do 
ICMC?

Rose - Quando nós começamos no 
Instituto, era tudo muito pequeno, então 
a convivência e a amizade eram muito 
mais intensas com todo mundo. Todos os 
professores e funcionários, na época do 
Natal, faziam festinhas de Natal, inclusive 
com as famílias. Fazíamos distribuição de 
presentes para os filhos, era muito gosto-
so, eram festas muito boas. Todo mundo 
colaborava de alguma forma. Mas isso só 
era possível porque o instituto era muito 
pequeno. Então nós tínhamos uma 
convivência, inclusive, com as famílias, 
que hoje já não tem mais. O ICMC foi 
meu único trabalho, tive todos os meus 
filhos, inclusive eu comecei a trabalhar 
grávida da minha primeira filha. Então, o 
instituto é um lugar que me traz 
lembranças muito boas.

Hoje a USP possui um complexo siste-
ma para gestão de finanças, informa-
tizado e integrado. César, na época em 
que você trabalhou no Instituto, como 
era feito o gerenciamento financeiro?
Cesar - Era terrível, uma loucura, tudo 
manual, com fichas. Era feito o empenho 

(documento utilizado em compras e 
contratações) por sete dias, tudo tinha 
que ser enviado a São Paulo para ser 
autorizado. Só então recebíamos de volta 
essa autorização e encaminhávamos ao 
fornecedor. Era um processo bem mais 
burocrático do que hoje. Para fazer uma 
compra, por exemplo, era uma marato-
na.

Como foi feito o processo de adapta-
ção às novas tecnologias no setor 
financeiro?

Cesar - Inicialmente, foi criado o SAF 
(Sistema de Administração Financeira), 
que era feito através da Telesp. Era um 
sistema que caía toda hora, era proble-
mático e muito complicado. Eu vi o 
primeiro computador que chegou em 
São Carlos, o PDP11, que foi comprado 
logo no início da computação pelo 
Instituto de Matemática. Principalmente, 
nessa época, nós tivemos muitos proble-
mas na área financeira, porque esse 
computador só trabalhava com cartões. E 
a única empresa que tinha era a IBM, que 
alugava as digitadoras de cartões. Eu 
cheguei a fazer um curso para aprender a 
lidar com esses cartões, que eram progra-
mados para executar alguma atividade 
na máquina. Era bem complicado.

No sistema atual, os funcionários tem 
acesso online a todos os holerites e 
informações contratuais. Antes, 
como era feita uma folha de paga-
mento?

Cesar - Na época era feito em São Paulo, 
só que tínhamos que ir todos os finais de 
mês até lá para empenhar a folha. Então 
todos os meses saíam todos os contado-
res aqui de São Carlos, e íamos até São 
Paulo empenhar a folha de pagamento. 
Como não existia tesoureiro, nós 
fazíamos também a função dele. No 
começo do mês íamos a São Paulo buscar 
o cheque da folha de pagamento para 
depositarmos aqui em São Carlos. Era 
bastante perigoso. Uma vez, inclusive, 
um tesoureiro da Escola de Engenharia 
foi à São Paulo trazer alguns cheques, 
alguns da Matemática. Quando ele 
voltou ao carro, tinham roubado o veícu-
lo e junto com ele os cheques. Fomos a 
São Paulo para ver o que tínhamos que 
fazer, pois o cheque não podia ser anula-
do. O adiantamento para fazer aquele 
gasto também não podia ser utilizado. 
Fomos até Campinas, passamos no 
Detran e tinham encontrado o carro. A 
pasta com os cheques estava intacta, 

porém o carro estava depenado. 

Como vocês lidavam com a mudan-
ça constante da moeda?

Cesar - Era complicado porque a gente 
tinha de fazer toda a conversão. Tudo 
tinha que fazer conversão, inclusive 
nessa parte de balanço, tínhamos que 
ajustar toda a parte de patrimônio, 
tudo tinha que ser reformulado. Depois 
do Plano Real tivemos que reajustar 
tudo. E os valores tinham que bater. 
Nós recebíamos toda a orientação de 
São Paulo sobre como esse processo 
deveria ser feito, mas de qualquer 
maneira era difícil. Por exemplo, se a 
Matemática tinha duas mil peças no 
patrimônio, tínhamos que fazer a 
conversão de tudo. E naquela época o 
instituto tinha poucos funcionários, 
tínhamos um prazo igual todos os 
outros para cumprir com um pessoal 
reduzido. 

Qual é sua principal lembrança do 
ICMC?

Cesar - O Instituto era um ambiente 
pequeno e nós tínhamos vontade de 
trabalhar. O clima era muito bom, eu 
tinha muitos amigos lá dentro. Hoje as 
pessoas não veem a hora de chegar seis 
horas da tarde para irem embora pra 
casa logo... naquela época não era 
assim. 

Como era a vida de casado dentro 
do ambiente de trabalho?

Rose - Era muito bom. Inclusive casais 
que são nossos amigos nos usam como 
referência, pois nós sempre fomos 
muito unidos. Dos funcionários do 
Instituto na época, nós éramos o único 
casal. Mas a gente não ficava junto no 
local de trabalho. Só chegávamos 
juntos e íamos embora juntos. Nem um 
cafezinho a gente tomava durante o 
expediente. Cada um ia com a sua 
turma. Sempre tivemos muita liberda-
de. O nosso casamento nunca interferiu 
de forma ruim no ambiente de traba-
lho. Quando acontecia alguma coisa 
nós também não tomávamos muito 
partido. Desentendimentos sempre 
acontecem, mas a gente evitava ficar 
falando. O Instituto é muito presente 
em nossa vida. Criamos nossos filhos lá, 
vimos nossa família ser construída 
dentro daquele lugar. Temos muitas 
lembranças boas. 

Foto: arquivo pessoal
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Por: Fernanda Vilela

Uma história de amor que une trabalho, 
família e companheirismo há 38 anos. 
Este é o exemplo que Cesar e Rose Casali 
passam. O casal participou do desenvol-
vimento e consolidação do ICMC 
praticamente desde sua fundação. Cesar 
Carlos Casali foi assistente financeiro de 
1976 a 1996 e Rosemari foi bibliotecária 
de 1975 até 2009. Durante esse tempo, 
os Casali criaram seus filhos, viram os 
netos nascerem e contribuíram para a 
evolução das áreas em que atuaram 
profissionalmente.

O casal recebeu a equipe do ICMCotidia-
no em sua residência. Sentados um ao 
lado do outro no sofá, desmancharam 
uma história repleta de realizações e 
alegrias. A casa apenas comprova esta 
relação, cheia de fotografias e mimos 
representando uma família que se 
formou junto com o ICMC. "Estamos 
reformando a casa, aumentando o 
quintal, pois há mais netos chegando", 
brincou Cesar, mostrando as obras. 
Acompanhe a entrevista na íntegra:

Rose, você começou a trabalhar como 
bibliotecária em uma época em que 
todo o conhecimento era restrito ao 
papel. Como foi o processo de digita-
lização do acervo da biblioteca?

Rose - No começo foi meio complicado, 
porque era tudo manual e era um 
volume de serviço grande. Mas não foi 
traumático, não. Foi bem melhor porque 
as coisas ficaram muito mais fáceis. 
Antes, tínhamos que fazer fichinha e 

empréstimo à mão, todos os controles 
eram manuais e quando passamos para o 
sistema automatizado, facilitou muito. A 
parte pior foi inserir os dados, mas foi 
bem melhor para nós. 

E como foi a aceitação das pessoas na 
época com essa mudança?

Rose - Todo mundo aceitou numa boa. 
Algumas pessoas que trabalhavam 
conosco tiveram uma certa resistência, 
um preconceito, pensando que não daria 
certo. Nós tentamos, num primeiro 
momento, fazer a parte de cadastro do 
usuário, e para empréstimo fazer uma 
automatização local. Porém acabou não 
dando certo, pois não funcionava para as 
outras bibliotecas. Mas antes do processo 
digital ser implantado de uma forma 
geral na USP, nós já tínhamos tentado 
inserir os usuários do nosso Instituto. Daí 
o sistema de bibliotecas da USP implan-
tou a automatização para todas as unida-
des ao mesmo tempo. Nesse período nós 
fomos treinadas, mas já tínhamos uma 
ideia de como era aquele processo.

De que forma a biblioteca se adaptou 
a todo o processo de crescimento do 
ICMC?

Rose - Tinha o curso de matemática, mas 
a computação já estava mais ou menos 
presente. Quando a computação come-
çou a tomar uma proporção maior, já 
existiam professores que trabalhavam e 
estudavam essa área. Então, para a 
biblioteca não teve muito problema. Só o 
acervo que precisou ter novos livros volta-
dos para a computação. Nessa época 
nosso acervo cresceu rapidamente, 
porque a matemática não é uma coisa 
tão dinâmica, já a computação foi 
crescendo muito com o tempo. Fisica-
mente, nosso espaço teve que crescer 
também com essa evolução. Antes, nós 
trabalhávamos em uma sala pequena. A 
parte administrativa era toda junta, o 
balcão era encostado na sala da adminis-
tração, então era um espaço bem peque-
no. Até que foi construído um novo 
prédio e ficou bem mais tranquilo. Na 
época tínhamos poucos funcionários e 

tivemos que contratar mais, então a 
biblioteca teve que aumentar em todos 
os sentidos.

A biblioteca do ICMC possui uma rica 
coleção de livros raros e antigos. 
Como era feito o cuidado dessas 
obras?

Rose - As obras raras não circulavam e 
ficavam em armários fechados. Então, o 
nosso trabalho era na parte de limpeza e 
conservação, que deveria ser algo 
especial. E quando alguém precisava 
fazer uma pesquisa, ou se interessava por 
alguma coisa, uma das bibliotecárias 
localizava a obra e a pessoa tinha que 
consultar ali mesmo. Na verdade, todas 
nós tínhamos um carinho muito especial 
por essas obras, pois, além de importan-
tes, não tem muitos exemplares disponí-
veis. Então eu as considerava muito 
especiais por causa do valor histórico e 
mesmo pela importância científica que 
elas têm. 

Nessa época, como era feito o proces-
so de pesquisa bibliográfica?

Rose - Era tudo manual. Se o usuário 
queria um livro, o sistema, que hoje é 
automatizado, era feito de diversos fichá-
rios de aço, com fichinhas que a gente 
datilografava. Daí nós íamos lá e procurá-
vamos de acordo com as características 
da obra e com o número de classificação. 
Então, como também o acervo sempre 
foi organizado de acordo com a classifi-
cação, não era tão complicado de achar. 
Um serviço muito comum que eu fazia 
era o levantamento bibliográfico de 
artigos, geralmente para os alunos de 
pós e professores, que também era feito 
manualmente. De acordo com o volume 
de informação que tinha sobre o assunto, 
nós fazíamos a busca manual.

E você gostava do trabalho que 
fazia?

Rose - Era muito gostoso, muito bom. 
Hoje em dia você entra na internet e está 
tudo pronto, tudo bem mais fácil. Eu 
gostava do meu trabalho naquela época.

Como você analisa essa nova forma 
de leitura, com tablets, livros digitais 
e toda a tecnologia dos dias de hoje?

Rose - Eu acho que a tecnologia torna a 
leitura mais interessante e acessível, 
porém, ao mesmo tempo, eu particular-
mente gosto mais de pegar o papel na 
mão, sentir o livro e ler. Mas eu acho essa 
nova forma de leitura fantástica, porque 
você consegue mais rapidamente ter a 
informação. Quando não existia a parte 
digital, imagina quantos prédios e salas 
deveriam ter para armazenar um acervo 
de dez mil livros, por exemplo? Ia chegar 
uma hora que não tinha mais condições. 
É por isso que antigamente havia muito 
descarte também. No Instituto não 
fazíamos muito descarte, mas existiam 
muitas bibliotecas que descartavam livros 
desatualizados e coisas do gênero. Então, 
com o digital, o livro ocupa um espaço, 
mas é bem menor que o físico. Eu acho 
fantástico, ainda mais pra quem viveu as 
duas experiências, o antes e o depois.

O que você gosta de ler?

Rose - Eu gosto de romance. Não tenho 
um autor preferido, mas os romances 
sempre me encantam.

Qual é a sua principal lembrança do 
ICMC?

Rose - Quando nós começamos no 
Instituto, era tudo muito pequeno, então 
a convivência e a amizade eram muito 
mais intensas com todo mundo. Todos os 
professores e funcionários, na época do 
Natal, faziam festinhas de Natal, inclusive 
com as famílias. Fazíamos distribuição de 
presentes para os filhos, era muito gosto-
so, eram festas muito boas. Todo mundo 
colaborava de alguma forma. Mas isso só 
era possível porque o instituto era muito 
pequeno. Então nós tínhamos uma 
convivência, inclusive, com as famílias, 
que hoje já não tem mais. O ICMC foi 
meu único trabalho, tive todos os meus 
filhos, inclusive eu comecei a trabalhar 
grávida da minha primeira filha. Então, o 
instituto é um lugar que me traz 
lembranças muito boas.

Hoje a USP possui um complexo siste-
ma para gestão de finanças, informa-
tizado e integrado. César, na época em 
que você trabalhou no Instituto, como 
era feito o gerenciamento financeiro?
Cesar - Era terrível, uma loucura, tudo 
manual, com fichas. Era feito o empenho 

(documento utilizado em compras e 
contratações) por sete dias, tudo tinha 
que ser enviado a São Paulo para ser 
autorizado. Só então recebíamos de volta 
essa autorização e encaminhávamos ao 
fornecedor. Era um processo bem mais 
burocrático do que hoje. Para fazer uma 
compra, por exemplo, era uma marato-
na.

Como foi feito o processo de adapta-
ção às novas tecnologias no setor 
financeiro?

Cesar - Inicialmente, foi criado o SAF 
(Sistema de Administração Financeira), 
que era feito através da Telesp. Era um 
sistema que caía toda hora, era proble-
mático e muito complicado. Eu vi o 
primeiro computador que chegou em 
São Carlos, o PDP11, que foi comprado 
logo no início da computação pelo 
Instituto de Matemática. Principalmente, 
nessa época, nós tivemos muitos proble-
mas na área financeira, porque esse 
computador só trabalhava com cartões. E 
a única empresa que tinha era a IBM, que 
alugava as digitadoras de cartões. Eu 
cheguei a fazer um curso para aprender a 
lidar com esses cartões, que eram progra-
mados para executar alguma atividade 
na máquina. Era bem complicado.

No sistema atual, os funcionários tem 
acesso online a todos os holerites e 
informações contratuais. Antes, 
como era feita uma folha de paga-
mento?

Cesar - Na época era feito em São Paulo, 
só que tínhamos que ir todos os finais de 
mês até lá para empenhar a folha. Então 
todos os meses saíam todos os contado-
res aqui de São Carlos, e íamos até São 
Paulo empenhar a folha de pagamento. 
Como não existia tesoureiro, nós 
fazíamos também a função dele. No 
começo do mês íamos a São Paulo buscar 
o cheque da folha de pagamento para 
depositarmos aqui em São Carlos. Era 
bastante perigoso. Uma vez, inclusive, 
um tesoureiro da Escola de Engenharia 
foi à São Paulo trazer alguns cheques, 
alguns da Matemática. Quando ele 
voltou ao carro, tinham roubado o veícu-
lo e junto com ele os cheques. Fomos a 
São Paulo para ver o que tínhamos que 
fazer, pois o cheque não podia ser anula-
do. O adiantamento para fazer aquele 
gasto também não podia ser utilizado. 
Fomos até Campinas, passamos no 
Detran e tinham encontrado o carro. A 
pasta com os cheques estava intacta, 

porém o carro estava depenado. 

Como vocês lidavam com a mudan-
ça constante da moeda?

Cesar - Era complicado porque a gente 
tinha de fazer toda a conversão. Tudo 
tinha que fazer conversão, inclusive 
nessa parte de balanço, tínhamos que 
ajustar toda a parte de patrimônio, 
tudo tinha que ser reformulado. Depois 
do Plano Real tivemos que reajustar 
tudo. E os valores tinham que bater. 
Nós recebíamos toda a orientação de 
São Paulo sobre como esse processo 
deveria ser feito, mas de qualquer 
maneira era difícil. Por exemplo, se a 
Matemática tinha duas mil peças no 
patrimônio, tínhamos que fazer a 
conversão de tudo. E naquela época o 
instituto tinha poucos funcionários, 
tínhamos um prazo igual todos os 
outros para cumprir com um pessoal 
reduzido. 

Qual é sua principal lembrança do 
ICMC?

Cesar - O Instituto era um ambiente 
pequeno e nós tínhamos vontade de 
trabalhar. O clima era muito bom, eu 
tinha muitos amigos lá dentro. Hoje as 
pessoas não veem a hora de chegar seis 
horas da tarde para irem embora pra 
casa logo... naquela época não era 
assim. 

Como era a vida de casado dentro 
do ambiente de trabalho?

Rose - Era muito bom. Inclusive casais 
que são nossos amigos nos usam como 
referência, pois nós sempre fomos 
muito unidos. Dos funcionários do 
Instituto na época, nós éramos o único 
casal. Mas a gente não ficava junto no 
local de trabalho. Só chegávamos 
juntos e íamos embora juntos. Nem um 
cafezinho a gente tomava durante o 
expediente. Cada um ia com a sua 
turma. Sempre tivemos muita liberda-
de. O nosso casamento nunca interferiu 
de forma ruim no ambiente de traba-
lho. Quando acontecia alguma coisa 
nós também não tomávamos muito 
partido. Desentendimentos sempre 
acontecem, mas a gente evitava ficar 
falando. O Instituto é muito presente 
em nossa vida. Criamos nossos filhos lá, 
vimos nossa família ser construída 
dentro daquele lugar. Temos muitas 
lembranças boas. 
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Participação em competições científicas
busca atrair talentos para a universidade

DESTAQUE

Integrantes do ICMC tem se destacado em competições nacionais e internacionais, trazendo títulos e reconhecimento para o Instituto

Por: Davi Marques Pastrelo e Fernanda Vilela

As olimpíadas científicas são iniciativas 
importantes para o desenvolvimento 
do interesse e aprendizado do 
estudante, esteja ele na educação 
básica ou superior. A participação 
também é benéfica para as institui-
ções de ensino, que ganham reconhe-
cimento e visibilidade a cada participa-
ção, e ainda incentivam seus alunos a 
encarar novos desafios. No ICMC, 
essas competições são comuns e 
ajudam a captar e descobrir novos 
talentos, além de trazer bons estudan-
tes do ensino médio ao universo 
acadêmico.
O ICMC participa de diversas competi-
ções de alto nível, como a Maratona 
de Programação, as competições 
brasileira e latino-americana de robóti-
ca (CBR e LARC), a Olimpíada Brasilei-
ra de Matemática (OBM) e a Olimpía-
da Brasileira de Informática (OBI). 

A Olimpíada Brasileira de Matemática 
(OBM) é uma competição aberta a 
todos os estudantes dos ensinos 
fundamental (a partir do 6ª ano), 
médio e universitário, de escolas públi-
cas e privadas, de todo o Brasil. O 
evento qualifica os melhores colocados 
à disputa da Olimpíada Internacional 
de Matemática, que é realizada desde 
1959 e da qual participam cerca de 
100 países de todo o mundo. Em torno 
desta competição, a Sociedade Brasilei-
ra de Matemática (SBM), elaborou um 
projeto que visa empregar competições 
matemáticas como veículos para a 
melhoria do ensino de matemática no 
país, além de contribuir para a desco-
berta precoce de talentos para as 
ciências em geral.

Matemática
Estas disputas dão direito à vagas em 
competições internacionais, onde, 
com frequência, concorrem equipes 
do Instituto. Além de competirem, os 
professores e alunos também traba-
lham na organização de eventos como 
a Olimpíada Brasileira de Matemática 
das Escolas Públicas (OBMEP), a Olim-
píada São-Carlense de Matemática 
(OSCM).
Para a Profa. Dra. Sarita Bruschi, 
docente do Departamento de Siste-
mas de Computação do ICMC, as 
olimpíadas estudantis são uma exce-
lente oportunidade para a troca de 
conhecimento, além da possibilidade 
do aluno conhecer outros competido-
res. Outro fator importante é que 
essas competições estimulam a melho-
ria do ensino, além de promover o 
contato entre  alunos, que muitas 
vezes ainda estão no ensino médio, 
com o mundo universitário", explicou 
Sarita.

Final da Maratona de Programação

Foto: Isabela G
rade
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O Prof. Dr. Herivelto Borges Filho, do 
Departamento de Matemática do 
ICMC, coordena uma região onde é 
aplicada a prova da OBM, e explicou 
que um dos benefícios para os alunos 
que se envolvem com o programa é em 
relação à mudança de postura. “Pode-
mos ver que, além de despertar interes-
se na disciplina, o aluno é incentivado a 
permanecer na área e passa a se dedicar 
mais aos estudos, mesmo em outras 
áreas. Outro ponto que observamos, é 
que os alunos que participam destas 
atividades ingressam em melhores 
universidades, como a própria USP”, 
explicou.
Já a Olimpíada Brasileira de Matemática 
das Escolas Públicas (OBMEP), também 
promovida pela SBM, é voltada apenas 
aos alunos da rede pública de ensino. 
De acordo com a Profa. Dra. Ires Dias, 
que também pertence ao Departamen-
to de Matemática do ICMC e que orien-
ta os alunos selecionados na OBMEP, a 
participação nesses eventos é uma boa 
oportunidade tanto para os alunos 
como para o Instituto na captação de 
talentos, incentivando-os a ingressar na 
área de exatas. “Durante o ano passa-
do, chegamos a orientar 39 alunos de 
várias idades de São Carlos e região. 
Somente três tinham idade para prestar 
vestibular. Destes, dois irão prestar 
vestibular da Fuvest para a área de 
matemática”, destacou. 
Ires ainda apontou que cada aluno 
participante do programa recebe incen-
tivos na forma de bolsas. “Para o próxi-
mo ano teremos 50% mais bolsas. Todo 
aluno que participa das orientações 
mensais aos sábados, das 8 às 17 horas, 
recebe além do transporte, alimentação 
e uma bolsa auxílio”, completou. 
O ICMC patrocina também a Olimpíada 
São-Carlense de Matemática (OSCM), 
com apoio do CNPq e da OBM. Os 

Organizada pela Sociedade Brasileira de 
Computação (SBC), a Olimpíada Brasi-
leira de Informática (OBI) já teve sua 
fase final sediada no ICMC, em 2011. 
Os melhores colocados integram a 
equipe brasileira na International Olym-
piad in Informatics (IOI), que neste ano 
será realizada  na Itália. Os objetivos da 
OBI são fomentar o interesse pela 
computação e pela ciência em geral, 
promover novos desafios e aproximar a 
universidade dos ensinos médio e 
fundamental, através da introdução de 
disciplinas de técnicas de programação 
de computadores nas escolas, e identifi-
car os grandes talentos e vocações nas 
ciências da computação.
A Profa. Dra. Sarita Bruschi explicou que 
a OBI é organizada em três níveis: Inicia-
ção nível 1 e 2, Programação níveis 
Júnior e 1 e Programação nível 2. 
Segundo a docente, a OBI tem se 
demonstrado de grande importância na 
captação de talentos para a área de 
exatas. A professora ressaltou que o 
número de participantes da OBI tem 
sido expressivo e que muitos dos alunos 
que participam no primeiro ano acabam 
retornando para as edições posteriores. 
Guilherme Marega participa da OBI há 
quatro anos, e chegou a ser apelidado 
de "Precoce" enquanto cursava a nona 
série do ensino médio. Segundo 
Bruschi, o estudante aprendeu a 
programar no ICMC e chegou a 
conquistar medalhas, demonstrando 
interesse em seguir a área de exatas. 

O Warthog Robotics, grupo de robótica 
da USP São Carlos, formado por alunos 
da Escola de Engenharia de São Carlos 
(EESC) e do ICMC, foi o campeão da 
Latin American Robotics Competition 
(LARC) deste ano, na categoria Very 
Small Size. O evento foi realizado em 
Fortaleza (CE) e contou com a participa-
ção de três mil competidores da Améri-
ca Latina, sendo 16 membros da equipe 
são-carlense. O grupo também ficou 
em segundo lugar nas categorias 2D e 
3D.

Prof. Herivelto Borges Filho

objetivos principais são: estimular o 
estudo da matemática pelos alunos, 
detectar jovens talentos na região e 
ampliar o contato da universidade com 
as escolas do ensino médio da região, a 
fim de despertar o interesse do aluno 
pela atividade universitária e pelo 
conhecimento científico. Na primeira 
fase são aproximadamente 400 alunos. 
Classificam-se para a segunda fase 
somente 100 estudantes, dos quais 
geralmente 20 são premiados com 
menção honrosa ou medalhas.

Premiação da OSCM 2012

Informática

Programação, robótica e Google

O histórico do Warthog é vitorioso. 
Formado a partir de uma fusão entre os 
grupos USPDroids e GEAR, em 2011, a 
equipe participou da RoboCup, compe-
tição mundial de robótica realizada em 
Istambul, na Turquia. No mesmo ano 
conquistou o Campeonato Brasileiro na 
categoria Very Small Size e foi vice 
campeão na categoria Simulação 2D. 
Em 2010, foi campeão latino americano 
da categoria simulação 2D. Outras 
colocações de destaque conseguidas 
pelo Warthog foram os vice -campeo-
natos brasileiro de 2009 e latino -ameri-
cano de 2010, também na categoria 
Very Small Size, e o vice-campeonato 
brasileiro de 2011, na categoria Simula-
ção. Em 2010, a equipe B também 
conquistou o terceiro lugar do campeo-
nato latino-americano na mesma 
categoria.

Warthog Robotics na 
premiação do LARC 2012

Marega disse que começou a participar 
da OBI pelo curso de programação 
oferecido pelo Programa de Educação 
Tutorial (PET) do ICMC, quando ainda 
cursava o oitavo ano. Ele conquistou 
duas medalhas de prata em 2011 e 
2012, e foi convidado a participar da 
seletiva para o time que iria para olimpí-
ada internacional. “Acredito que as 
olimpíadas me auxiliaram na maneira de 
ver os problemas e na busca do melhor 
método. Além disso, ajudou-me na 
parte de raciocínio e também em apren-
der a programar”, afirmou. 

Estas competições também são conhe-
cidas como “futebol de robôs”, e 
exigem do grupo a preparação de um 
sistema capaz de produzir estratégias e 
jogadas para fazer gols na equipe adver-
sária. O estudante de doutorado do 
ICMC e integrante do Warthog, Marce-
lo Silva, explicou que existe um sistema 
de visão computacional que identifica 
onde os robôs estão no campo e, 
usando conceitos de geometria analíti-
ca, o software traça uma estratégia a 
partir daquela posição dos jogadores. 
“Tem uma câmera em cima do campo 
captando e processando as imagens, 
para que o sistema possa encontrar a 
posição dos robôs do mesmo time, os 
adversários e a bola. Usamos matemáti-
ca de colegial para encontrarmos a 
angulação e assim o sistema traça a 
estratégia de jogo”, disse.
A Profa. Dra. Roseli Francelin Romero, 
docente do ICMC e supervisora do 
Warthog, afirmou que essas competi-
ções estudantis servem para ampliar a 
troca de conhecimentos entre os alunos, 
que se cobram no sentido de um melhor 
aprendizado e obter melhores resulta-
dos. "A competição serve, para o aluno 
ver que o que está estudando na teoria, 
possui muitas aplicações na prática, e 
através desse processo ele se sente 
motivado a continuar estudando".
Outra competição que envolve conheci-
mentos em computação é a Maratona 
de Programação, promovida anualmen-
te pela SBC desde 1996. Ela é destinada 
a estudantes universitários da área e visa 

incentivar a criatividade, promover a 
busca de novas soluções de software e a 
habilidade de resolver problemas sob 
pressão. Os times são compostos por 
três alunos, que tentam resolver durante 
cinco horas o maior número possível de 
problemas. O time que conseguir resol-
ver mais problemas no menor tempo é 
declarado vencedor.
O ICMC é presença constante na Mara-
tona com alunos representando o 
Instituto. Neste ano, duas equipes do 
Instituto figuraram entre os primeiros 
colocados na classificação final, e uma 
delas irá representar o Brasil no torneio 
mundial. No universo de 542 times 
inscritos, a equipe Señora Margarida 

ficou com a quarta colocação e recebeu 
medalha de prata, enquanto a equipe I 
Can Haz Ballonz, terminou na 14ª 
posição. Por sua colocação, a Señora 
Margarida garantiu uma vaga nas finais 
mundiais do concurso de programação, 
o ACM International Collegiate 
Programming Contest, que acontecerá 
em 2013, em São Petersburgo, na 
Rússia. 
Além das tradicionais competições orga-
nizadas por sociedades científicas, o 
ICMC tem sido destaque também em 
competições organizadas por grandes 
empresas da área de informática. Recen-
temente, uma equipe liderada pelo Prof. 
Dr. Dilvan Moreira, do Departamento de 
Ciências de Computação do ICMC, 
terminou em segundo lugar, de sua 
categoria na América Latina, na compe-
tição internacional Google Apps Develo-
per Challenge. A disputa consistia no 
desenvolvimento de aplicativos voltados 
para uso no navegador de internet 
próprio do Google, e que fizessem uso 
das ferramentas disponibilizadas por 
ela. Com o aplicativo GTD Easy Task, o 
grupo encabeçado pelo professor Dilvan 
disputou o prêmio máximo na categoria 
Social/ Produtividade Pessoal / Jogos / 
Diversão, na América Latina. 
Todas essas conquistas colocam em 
evidência não só a qualidade e capaci-
dade do corpo docente e discente do 
Instituto, mas também a preocupação 
da direção em estimular a participação 
de todos nesse tipo de evento. Afinal, os 
resultados positivos contribuem tanto 
para o reconhecimento dos participan-
tes como para o prestígio e a visibilidade 
do ICMC.

Foto: D
avi M

arques Pastrelo
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O histórico do Warthog é vitorioso. 
Formado a partir de uma fusão entre os 
grupos USPDroids e GEAR, em 2011, a 
equipe participou da RoboCup, compe-
tição mundial de robótica realizada em 
Istambul, na Turquia. No mesmo ano 
conquistou o Campeonato Brasileiro na 
categoria Very Small Size e foi vice 
campeão na categoria Simulação 2D. 
Em 2010, foi campeão latino americano 
da categoria simulação 2D. Outras 
colocações de destaque conseguidas 
pelo Warthog foram os vice -campeo-
natos brasileiro de 2009 e latino -ameri-
cano de 2010, também na categoria 
Very Small Size, e o vice-campeonato 
brasileiro de 2011, na categoria Simula-
ção. Em 2010, a equipe B também 
conquistou o terceiro lugar do campeo-
nato latino-americano na mesma 
categoria.

Algumas conquistas do Warthog

Participantes do ICMC na
Maratona de Programação

Estas competições também são conhe-
cidas como “futebol de robôs”, e 
exigem do grupo a preparação de um 
sistema capaz de produzir estratégias e 
jogadas para fazer gols na equipe adver-
sária. O estudante de doutorado do 
ICMC e integrante do Warthog, Marce-
lo Silva, explicou que existe um sistema 
de visão computacional que identifica 
onde os robôs estão no campo e, 
usando conceitos de geometria analíti-
ca, o software traça uma estratégia a 
partir daquela posição dos jogadores. 
“Tem uma câmera em cima do campo 
captando e processando as imagens, 
para que o sistema possa encontrar a 
posição dos robôs do mesmo time, os 
adversários e a bola. Usamos matemáti-
ca de colegial para encontrarmos a 
angulação e assim o sistema traça a 
estratégia de jogo”, disse.
A Profa. Dra. Roseli Francelin Romero, 
docente do ICMC e supervisora do 
Warthog, afirmou que essas competi-
ções estudantis servem para ampliar a 
troca de conhecimentos entre os alunos, 
que se cobram no sentido de um melhor 
aprendizado e obter melhores resulta-
dos. "A competição serve, para o aluno 
ver que o que está estudando na teoria, 
possui muitas aplicações na prática, e 
através desse processo ele se sente 
motivado a continuar estudando".
Outra competição que envolve conheci-
mentos em computação é a Maratona 
de Programação, promovida anualmen-
te pela SBC desde 1996. Ela é destinada 
a estudantes universitários da área e visa 

incentivar a criatividade, promover a 
busca de novas soluções de software e a 
habilidade de resolver problemas sob 
pressão. Os times são compostos por 
três alunos, que tentam resolver durante 
cinco horas o maior número possível de 
problemas. O time que conseguir resol-
ver mais problemas no menor tempo é 
declarado vencedor.
O ICMC é presença constante na Mara-
tona com alunos representando o 
Instituto. Neste ano, duas equipes do 
Instituto figuraram entre os primeiros 
colocados na classificação final, e uma 
delas irá representar o Brasil no torneio 
mundial. No universo de 542 times 
inscritos, a equipe Señora Margarida 

ficou com a quarta colocação e recebeu 
medalha de prata, enquanto a equipe I 
Can Haz Ballonz, terminou na 14ª 
posição. Por sua colocação, a Señora 
Margarida garantiu uma vaga nas finais 
mundiais do concurso de programação, 
o ACM International Collegiate 
Programming Contest, que acontecerá 
em 2013, em São Petersburgo, na 
Rússia. 
Além das tradicionais competições orga-
nizadas por sociedades científicas, o 
ICMC tem sido destaque também em 
competições organizadas por grandes 
empresas da área de informática. Recen-
temente, uma equipe liderada pelo Prof. 
Dr. Dilvan Moreira, do Departamento de 
Ciências de Computação do ICMC, 
terminou em segundo lugar, de sua 
categoria na América Latina, na compe-
tição internacional Google Apps Develo-
per Challenge. A disputa consistia no 
desenvolvimento de aplicativos voltados 
para uso no navegador de internet 
próprio do Google, e que fizessem uso 
das ferramentas disponibilizadas por 
ela. Com o aplicativo GTD Easy Task, o 
grupo encabeçado pelo professor Dilvan 
disputou o prêmio máximo na categoria 
Social/ Produtividade Pessoal / Jogos / 
Diversão, na América Latina. 
Todas essas conquistas colocam em 
evidência não só a qualidade e capaci-
dade do corpo docente e discente do 
Instituto, mas também a preocupação 
da direção em estimular a participação 
de todos nesse tipo de evento. Afinal, os 
resultados positivos contribuem tanto 
para o reconhecimento dos participan-
tes como para o prestígio e a visibilidade 
do ICMC.
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PESQUISA

Cabeça robótica virtual capaz de imitar expressões 
humanas avança estudos sobre interação 

homem-máquina
Trabalho de mestrado defendido por aluna do ICMC na área de robótica 

social faz com que avatar identifique expressões faciais 

Por Fernanda Vilela

Como os robôs podem conviver em 
sociedade? Esta é a grande questão que 
envolve a robótica social, uma das linhas 
de pesquisa do LAR - Laboratório de 
Aprendizado de Robôs, ICMC. Uma das 
pesquisas desenvolvidas neste laboratório 
é a cabeça robótica virtual Valerie, que 
possui capacidade de imitar expressões 
faciais, apresentadas por seres humanos.
O projeto, intitulado Imitação de expres-
sões faciais para aprendizado de 
emoções em robótica social, foi desenvol-
vido pela estudante Valéria de Carvalho 
Santos no curso de mestrado em Ciências 
de Computação e Matemática Computa-
cional do ICMC. A pesquisa foi orientada 
pela Profa. Dra. Roseli Aparecida France-

lin Romero, do Grupo de Computação 
Bioinspirada do ICMC, e contou com 
financiamento da Fundação de Amparo 
à Pesquisa do Estado de São Paulo 
(FAPESP).
O objeto do estudo de Valéria Santos foi 
o avatar Valerie, cabeça robótica com 
face gráfica, cujo nome semelhante é 
apenas uma coincidência, já que foi 
desenvolvida na Carnegie Mellon Univer-
sity (CMU), Estados Unidos, em 2005. 
Uma cópia do avatar Valerie foi cedida 
ao LAR para realização da pesquisa em 
conjunto com a CMU.
A pesquisadora explicou que o diferen-
cial deste trabalho foi realizar a imitação 
das expressões faciais a partir do 
reconhecimento da face humana. O 
robô identifica as características da 
pessoa e copia a emoção apresentada, 

de acordo com pontos estratégicos do 
rosto do usuário. “O processamento 
facial foi uma parte da pesquisa. A 
segunda parte foi reconhecer e fazer 
com que o robô imitasse, ou seja, fizesse 
a mesma expressão”, disse. 
Segundo Santos, a cabeça robótica foi 
manipulada através de parâmetros que 
definem a intensidade de cada parte do 
rosto. "Há um parâmetro para intensida-
de de sorriso, outros dois para as sobran-
celhas esquerda e direita e assim por 
diante", explicou. 
A estudante disse ainda que, por 
enquanto, o robô Valerie identifica cinco 
expressões faciais: alegria, raiva, surpre-
sa, tristeza e expressão neutra. “É impor-
tante que o robô tente reconhecer qual é 
a sua expressão e que ele se comporte 
da mesma forma. Se você me falar uma 

notícia feliz, por exemplo, eu não posso 
fazer uma cara de brava. E esperamos o 
mesmo do robô”, afirmou.
Os robôs sociáveis devem ser capazes de 
interagir, se comunicar, compreender e 
se relacionar com os seres humanos de 
uma maneira natural. “Embora diversos 
robôs sociáveis tenham sido desenvolvi-
dos com sucesso, ainda existem muitas 
limitações a serem superadas. São neces-
sários avanços no desenvolvimento de 
mecanismos que possibilitem interações 
mais realísticas entre robôs e humanos. 
Uma forma de fazer isso é através de 
expressões faciais de emoção”, explicou. 
O aprendizado por imitação aplicado no 
robô foi realizado através de redes 
neurais artificiais. Essas redes simulam de 
modo simplificado o comportamento de 
sistemas nervosos biológicos. “Em nosso 

Foto: Fernanda Vilela
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Scanner 3D mede percentual de gordura do 
corpo em 30 segundos

Equipamento de avaliação corporal obtém resultados de maneira mais 
rápida e precisa que outros equipamentos já existentes no mercado

Muito além da ficção

PrecisãoPor Fernanda Vilela

Pesquisadores do ICMC desenvolveram 
um equipamento de avaliação corporal 
que mede o percentual de gordura nas 
pessoas de forma mais rápida, precisa e 
confortável do que outros métodos 
existentes no mercado. O All Body Scan 
3D escaneia o corpo inteiro em 30 segun-
dos, e gera um modelo tridimensional do 
paciente. O equipamento tem aplicação 
tanto em clínicas de fisioterapia como 
em academias de ginástica. 
A pesquisa teve início há dez anos e, 
segundo o coordenador Prof. Dr. Mario 
Gazziro, a ideia era apenas substituir as 
fitas métricas na avaliação de circunfe-
rências corporais. Porém, ao longo de 
seu desenvolvimento - que contou com 
o apoio de especialistas clínicos - o 
projeto ampliou essas possibilidades. 
“Foi assim que chegamos ao equipa-
mento de hoje, que realiza a avaliação 
de composição corporal completa e 
também análise postural”, disse o 
pesquisador. 
Para fazer o escaneamento completo do 
corpo, o equipamento utiliza a tecnolo-
gia do Kinect, sensor presente em 
videogames, que por meio de um trilho 
circular dá uma volta de 270 graus em 
torno do paciente, moldando o corpo 
em 3D e transferindo os dados volumé-
tricos para o software no computador. 
“São trinta segundos para escanear o 
corpo inteiro, mais dois minutos para 
processamento no computador. O 
tórax, porém, é escaneado nos primei-
ros sete segundos, tornando o equipa-

Além da rapidez, o diferencial do All 
Body Scan 3D para outros equipamen-
tos de avaliação corporal já existentes é 

mento confortável para uso, pois é 
necessário prender a respiração. Após 
este processo, o equipamento realiza o 
escaneamento da pélvis e pernas”, 
explicou Gazziro. 

ICMC Júnior celebra 20 anos 
com encontro de gerações

grupo há o projeto de usar a Valerie para 
atuar como um robô recepcionista dentro 
do ICMC, dando informações básicas aos 
usuários, como por exemplo, a localiza-
ção de uma sala, em que área trabalha 
um determinado professor, etc.”, apon-
tou Santos.

O objetivo básico da robótica social é que 
tarefas sejam executadas através da 
colaboração de seres humanos e robôs. A 
professora Roseli Romero, coordenadora 
do projeto, explicou que essa realidade 

não está tão distante de nós. “Em um 
futuro próximo esperamos ter uma 
interface homem-máquina mais amigá-
vel. Estamos buscando compreender o 
ser humano e fazer com que a máquina 
possa atender nossas necessidades 
naquele determinado momento de 
interação”, explicou a professora. 
Para entender o ser humano foi necessá-
rio incluir aspectos da psicologia dentro 
da pesquisa na área de robótica. A Profa. 
Dra. Maria de Jesus Dutra dos Reis, do 
Departamento de Psicologia da Universi-
dade Federal de São Carlos (UFSCar) 
colabora com o trabalho trazendo aspec-

tos do comportamento humano voltado 
para o aprendizado da máquina. “No 
futuro teremos vários robôs interagindo 
com o ser humano, vivendo em socieda-
de. Como colocar esses robôs em conví-
vio com o homem? É isso que a robótica 
social busca, a inclusão social dos robôs”, 
conclui a professora. 
No prosseguimento dos trabalhos com 
Valerie, os pesquisadores pretendem 
melhorar o sistema de extração de carac-
terísticas, para que o tempo de resposta e 
a precisão dos movimentos feitos pela 
cabeça robótica sejam adequados à 
interação homem-máquina. 

Foto: Fernanda Vilela
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Sistema faz previsões estatísticas para 
Campeonato Brasileiro de Futebol

Coordenadoria de Comunicação Social da UFSCar

O Grupo de Modelagem Estatística no 
Esporte (GMEE) divulgou as previsões 
estatísticas de resultados para o Cam-
peonato Brasileiro de 2012. O grupo é 
vinculado ao Centro de Estudos do 
Risco (CER) do Departamento de 
Estatística (DEs) da UFSCar, e ao Centro 
de Matemática e Estatística Aplicadas à 

Indústria (CeMEAI) do ICMC. Foi forma-
do em 2005, é composto por docentes, 
alunos de graduação e pós-graduação, 
de ambas instituições, e tem desenvol-
vido metodologias estatísticas de previ-
são para torneios esportivos, tais como 
a Copa do Mundo da FIFA de 2006 e 
2010. 
As previsões são obtidas a partir de um 
modelo estatístico para os resultados 
dos jogos, que leva em conta fatores 
como mando de campo, poder de 
ataque e poder de defesa de cada 
equipe do campeonato. Nos esportes, 
tanto coletivos quanto individuais, 
existe o interesse em se determinar as 
chances associadas aos resultados das 
competições. Neste cenário, a Estatísti-
ca se mostra como ferramenta adequa-
da. Com relação ao futebol, existem 
diversos trabalhos acadêmicos direcio-
nados à modelagem de dados esporti-
vos.
Antes do início da Copa do Mundo de 
2010, o GMEE participou de uma 
competição de modelos de previsão 

para todas as partidas da fase de 
grupos, organizada pela Sociedade 
Brasileira de Pesquisa Operacional 
(SOBRAPO). O modelo conquistou o 
prêmio de primeiro lugar na categoria 
B. 
Em 2012, o trabalho de conclusão de 
curso intitulado Modelagem Estatística 
Aplicada em Determinação de Resulta-
dos de Partidas de Futebol, de autoria 
de José Fernando Francini Junior e 
orientação do Prof. Dr. Francisco Louza-
da Neto, ex-professor do DEs e atual-
mente no ICMC, e da Equipe do Centro 
de Estudos do Risco, recebeu menção 
honrosa durante o 20º Simpósio Brasi-
leiro de Probabilidade e Estatística 
(SINAPE), o maior congresso nacional 
nas áreas.
O grupo divulgou as previsões para os 
resultados da reta final do Campeonato 
Brasileiro de 2012 no site  
www.previsaoesportiva.com.br.

a precisão, que chega próxima ao que 
especialistas chamam de “padrão- 
ouro”. Trata-se do mais preciso método 
de medição de gordura corporal, por 
pesagem hidrostática em tanque 
d’água. A margem de erro nos resulta-
dos fica próxima a 1,5%, inferior aos 
5% dos demais métodos. O software 
também armazena, exibe e permite 
exportar esses dados para outros 
sistemas.
Ainda segundo Gazziro, a geração de 
modelos 3D do corpo humano está 
apenas no começo de sua exploração. 
“A utilização em saúde é uma das 
primeiras aplicações, mas o futuro reser-
va utilização em jogos para criação de 
avatares, ou provadores de roupas 
digitais, por exemplo. Não é de se admi-
rar que um dia os scanners 3D sejam tão 
comuns quanto são as balanças de peso 
nas farmácias. Tendo em mente as diver-
sas aplicações, essa área demonstra um 
enorme potencial industrial de mercado 
além de prestação de serviços”, concluiu 
o pesquisador. 
O fator multidisciplinar é outro ponto 
alto do projeto, que conta com a colabo-

Foto: Julio Jacques Jr.

ração de especialistas da área de compu-
tação, biomedicina e engenharia. A 
parte de análise estatística é estudada 
pelo Prof. Dr. Alexandre Delbem, 
também docente do ICMC. Prof José 
Hiroki Saito, da Universidade Federal de 
São Carlos (UFSCar), orientou o projeto 
entre 2003 e 2005. Já a validação clínica 

é feita por Marco Tulio de Mello, da 
Escola Paulista de Medicina (Unifesp). A 
análise postural é realizada por Soraia 
Raupp Musse, da Pontifícia Universidade 
Católica do Rio Grande do Sul (PUC-RS). 
A pesquisa também tem a participação 
de alunos de graduação e de 
pós-graduação dessas instituições.
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CULTURA E EXTENSÃO

Itaipu recebe estudantes de graduação

Seminário Ítalo Brasileiro de 
Ciência, Técnologia e Inovação

Alunos de graduação do Instituto visitam o Parque Tecnológico da maior usina hidrelétrica do mundo em geração de energia

O ICMC participou do Seminário Ítalo 
Brasileiro de Ciência, Tecnologia e 
Inovação, que aconteceu  nos dias 21 e 
22 de novembro, na USP de São 
Carlos. O evento reuniu experiências 
de produção científica e tecnológica, 
caracterizando suas contribuições para 
o desenvolvimento regional e interna-
cional.

Por Davi Marques Pastrelo

No dia 12 de outubro a Usina Hidrelé-
trica de Itaipu recebeu a visita de 42 
alunos do ICMC. Os estudantes dos 
cursos de Bacharelado em Ciências de 
Computação e Bacharelado em Siste-
mas de Informação participaram de 
uma viagem didática ao Parque Tecno-
lógico de Itaipu (PTI) e à usina anexa, 
promovida como parte da disciplina 
de Redes de Alto Desempenho.
O grupo, coordenado pelo Prof. Dr. Edson 

Moreira e pelo Prof. Dr. Júlio Estrella, 
assistiu palestras ministradas por 
profissionais da usina. A palestra 
introdutória foi ministrada por Patricia 
Costa, Relações Públicas do PTI. Em 
seguida, Antonio Hashisuca, Secretá-
rio Executivo do Instituto de Tecnolo-
gia Aplicada e Inovação e mestre em 
computação pelo ICMC, falou sobre a 
usina, o parque tecnológico e suas 
ações de inovação. O palestrante 
Rafael Niklevics, do Centro Internacio-
nal de Energias Renováveis, comentou 
sobre matrizes sustentáveis e sobre o 
Projeto Biogás. Finalizando, Cristiane 
Fracaro, do Centro Internacional de 
Hidroinformática, explicou o desen-
volvimento de sistemas de informação 
de catalogação de bacias hidrográfi-
cas da região.
Para o professor Moreira, a viagem foi 
bastante proveitosa para o grupo, 
pois foram adquiridos conhecimentos 
em diversas áreas, e a região, além da 
beleza exuberante, é estratégica para 

A programação foi composta por 
palestras e uma exposição de tecnolo-

O seminário foi promovido pelo Centro 
de Pesquisa em Óptica e Fotônica 
(CePOF), pelo Instituto Nacional de 
Óptica e Fotônica (INOF), pela Agência 
USP de Inovação e pela Câmara Ítalo 
Brasileira de Comércio, Indústria e 
Agricultura.

gias de empresas e centros de pesqui-
sa. Uma das palestras foi ministrada 
pelo Prof. Dr. José Carlos Maldonado, 
diretor do ICMC e coordenador do 
INCT-SEC. Maldonado apresentou as 
principais ações de pesquisa, difusão e 
inovação em andamento na institui-
ção.
Na mostra tecnológica, que ocorreu 
no edifício E1 da EESC, o ICMC 
demonstrou algumas das tecnologias 
desenvolvidas em seus laboratórios. 
Uma delas é o All Body Scan 3D, escâ-
ner que mede o nível de gordura do 
corpo de forma rápida e precisa. 
Também pode ser visto o veículo do 
projeto CaRINA, que dispensa motoris-
ta por possuir navegação autônoma 
baseada em GPS, sensores e algorit-
mos. Na área de robótica, foram 
expostos o robô humanoide Nao, que 

possui a capacidade de reproduzir 
gestos humanos, e o o avatar Valerie, 
cabeça robótica virtual capaz de iden-
tificar e imitar expressões faciais. 

o país pelo fato de estar na tríplice 
fronteira (Brasil, Argentina e Paraguai). 
Outros pontos destacados por ele são 
relacionados ao conhecimento pelos 
alunos do processo de produção e 
distribuição de energia, a sustentabili-
dade da matriz energética, o desenvol-
vimento de sistemas abertos para o 
gerenciamento e a governança de 
recursos hídricos e questões relaciona-
das à segurança física e dos sistemas 
de informação da infraestrutura 
computacional, assunto em destaque 
na disciplina durante este mês. "Há 
vários aspectos interessantes para a 
disciplina durante essa visita. Um deles 
é o processo de geração e distribuição 
de energia. Outro aspecto, mais 
relacionado à disciplina, é que a usina 
é um sistema crítico que necessita de 
um avançado sistema de proteção 
física e de controle de acesso à infor-
mação e de gerenciamento dos siste-
mais computacionais", afirmou o 
docente.
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Em evento de comemoração dos 20 anos de sua fundação, empresa júnior gerida por
alunos do ICMC promove encontro entre ex-integrantes e membros atuais

No semestre passado, os alunos visita-
ram o datacenter da USP de São Paulo, 
e lá foram avaliados os sistemas de 
gerenciamento de energia, que corres-
ponde a parte final de utilização: chega-
da de alta tensão, adaptação, contingen-

ICMC Júnior celebra 20 anos 
com encontro de gerações

Por: Davi Marques Pastrelo

O ICMC Júnior, empresa gerida por 
alunos do ICMC, comemorou 20 anos 
de existência. Para celebrar, foi realiza-
do no dia 24 de novembro, no Auditó-
rio Fernão Stella de Rodrigues Germa-
no, um evento que contou com a 
presença de membros atuais e 
ex-colaboradores da empresa.
O encontro mostrou a atual posição da 
empresa, as conquistas mais recentes e 
alguns projetos para o futuro. “Nesse 
encontro procuramos reunir 
ex-membros da empresa júnior para 
que contassem suas experiências 
durante o período em que ficaram aqui, 
e o quanto isso foi importante para sua 
formação profissional”, explicou Luiz 
Gustavo de Souza Bravo, estudante do 
terceiro ano do curso de Estatística e 
atual vice-presidente da empresa.
O principal objetivo do ICMC Júnior é 
ser uma prestadora de consultoria e 
serviços relacionados ao mercado de 
gestão. Bravo esclareceu que o foco da 
empresa atualmente é o desenvolvi-
mento web, como por exemplo, de 
sites institucionais. “Atualmente temos 
ainda o ICMCentro, que é um sistema 
de gestão de conhecimento para micro 
e pequenas empresas”, destacou 
Bravo.
A Profa. Dra. Solange Oliveira Rezende, 
tutora da empresa júnior, destaca que a 
participação nesse tipo de atividade é 

Em 1992 vários alunos do curso de Ciên-
cias de Computação decidiram se unir 
para fundar uma empresa júnior no 
ICMC. Nascia assim o ICMC Júnior. “O 
ano de 1992 foi marcado pelo surgi-
mento de várias empresas deste tipo no 
estado de São Paulo”, afirmou Bravo. 
Ele explicou que no início, a empresa 
contava com poucos alunos e atravessou 
dificuldades. Entre os anos de 1997 e 
2000, um dos principais motivos foi a 
falta de interesse por parte dos alunos 

uma oportunidade para os alunos 
terem uma formação complementar, 
por iniciativa própria. “No ICMC Júnior, 
os alunos podem vivenciar o ambiente 
de trabalho que enfrentarão ao se 
formarem. É uma oportunidade para 
aprender. Muitas vezes eles podem 
adaptar um produto à necessidade de 
uma empresa, ou simplesmente criar 
um novo produto a partir da demanda 
do mercado”, explicou Solange.
Ela destacou ainda que uma das carac-
terísticas que se busca desenvolver nos 
alunos do ICMC Júnior é o espírito 
empreendedor. “Na empresa, o aluno 
trabalha o processo de geração de 
ideias e as transforma num produto. 
Isso inclui desde a concepção, planeja-
mento, plano de negócios, mercado, 
marketing e financeiro”, concluiu.

Histórico e conquistas

em participar do projeto. Também houve 
problemas com a falta de estrutura.
Sobre a evolução da empresa durante 
seus 20 anos, Bravo contou que houve 
gestões que se destacaram em períodos 
distintos. “Entre os anos de 2002 e 
2003, a presidência da empresa trouxe 
novas ideias e uma maior visibilidade 
para o ICMC Júnior. Outro marco foi 
durante os anos de 2009 e 2010, 
quando teve início um trabalho de 
mudança na área de projetos. Este foi 
consolidado em 2010, quando a empre-
sa saltou de dois a três projetos desen-
volvidos por ano para dez projetos 
anuais. Já em 2011, houve o fortaleci-
mento do trabalho com indicadores 
estratégicos”, afirmou.
O ICMC Júnior passou a ganhar mais 
destaque a partir de 2008, quando 
venceu o Prêmio de Qualidade no 
Encontro de Paulistas Empresas Juniores 
(EPEJ). Dentre as conquistas mais recen-
tes, Bravo também destacou o fato de o 
ICMC Júnior estar entre as 40 melhores 
empresas da categoria do Brasil em 
2011, segundo a Confederação Brasilei-
ra de Empresas Juniores. “Em 2012 
subimos mais um degrau, e já estamos 
entre as 20 melhores”, comemorou.
Dentre os planos futuros, está a amplia-
ção do mercado de atuação. Também 
está em pauta um sistema de gerencia-
mento de eventos, que deverá ser lança-
do em 2013.

ciamento e proteção. "Na visita à Itaipu, 
os alunos viram a parte inicial do proces-
so de geração e distribuição da energia. 
No caso de Itaipu, existe também a 
problemática do gerenciamento em 
parceria com um outro país, o que gera 
problemas interessantes de governan-
ça", destacou Moreira.
Durante a viagem, os estudantes 
tiveram ainda a oportunidade de 
conhecer as Cataratas de Iguaçu e, 
obviamente, de fazer compras. Para o 
aluno Matheus Teixeira, fica evidente 
que o curso tem uma grande aplicabili-
dade no mercado de trabalho. "Com 
relação ao curso de redes, a visita foi 
muito proveitosa, pois podemos acom-
panhar todo o processo de produção, 

distribuição e gerenciamento de ener-
gia. Também pudemos observar a 
importância dos sistemas baseados em 
redes para evitar a perda de informação 
dentro da usina. Os processos dentro de 
um sistema complexo como este tem 
que ser extremamente rápidos e preci-
sos, demandando um alto consumo de 
recursos computadorizados", finalizou 
Teixeira. 
Como viagem didática, a iniciativa 
contou com o suporte do Departamen-
to de Sistemas de Computação, da 
Comissão de Graduação do ICMC, 
além da Comissão de Orçamento e 
Patrimônio da USP. O evento contou 
também com o apoio do aluno Giovan-
ni Piovesan, na organização.
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ICMC renomeia auditório em 
homenagem ao professor 

Fernão Germano

Campeão latino-americano 
de futebol de robôs

Pesquisador do ICMC
vence Prêmio Jabuti

O ICMC realizou no dia 13 de novem-
bro um evento em homenagem ao 
Prof. Dr. Fernão Stella de Rodrigues 
Germano, ex-docente e pesquisador 
do Instituto, que faleceu em 2011. O 
evento aconteceu no auditório do 
bloco ICMC-6, que na ocasião passou a 
se chamar “Auditório Professor Fernão 
Stella de Rodrigues Germano”.
Diversos alunos e pessoas que convive-
ram com o professor Germano 
reconheceram, em depoimentos, a 
contribuição do docente na formação 
de recursos humanos e no desenvolvi-
mento da pesquisa na área de Ciências 
de Computação no Brasil.
Durante o evento, foi apresentado o 
seminário Evolução da Engenharia de 
Software no ICMC, ministrado por 
palestrantes de diversas universidades 
brasileiras. Houve também uma apre-
sentação musical e o descerramento da 
placa atribuindo o novo nome ao 
auditório, anteriormente chamado de 
"Pau-Brasil".
O diretor do ICMC, Prof. Dr. José Carlos 
Maldonado, falou sobre a importância 
do pioneirismo em pesquisa na área da 
computação para a formação de novos 
profissionais da área. “É uma honra o 
ICMC poder homenagear o professor 
Fernão, que foi um dos pesquisadores 
pioneiros da área de computação. O 
Instituto está entre as maiores unida-
des de ensino e pesquisa na área de 
matemática e computação e, certa-
mente, nós estamos neste nível em 
função da excelência da qualidade das 
atividades dos pioneiros, que com 
muito carinho, dedicação e empenho 
realizavam suas atividades e motivaram 
novos pesquisadores para que atingís-
semos esse patamar”, disse.
O Prof. Dr. Paulo Masiero abriu o evento 

HOMENAGENS E PREMIAÇÕES

com a palestra O professor Fernão 
Germano e a Engenharia de Software 
no ICMC. A Profa. Dra. Rosely Sanches 
comentou sobre a trajetória do profes-
sor Fernão em uma apresentação intitu-
lada Um grande entusiasta. O legado 
do educador Fernão Germano, minis-
trada pela Profa. Dra. Elisa Huzita, falou 
sobre a importância do professor para a 
área da computação.
Já a Profa. Dr. Rosângela Penteado 
apresentou a palestra Dos sistemas de 
informação em Cobol à reengenharia 
de software, área de pesquisa do 
professor Germano. Gladys Pierri falou 
como Fernão ajudou em sua orienta-
ção, tanto pessoalmente, como profis-
sionalmente. Para finalizar, a Profa. Dra. 
Rosana  Braga ministrou a apresentação 
Da Iniciação Científica à Vida Acadêmi-
ca, passando pela atuação na carreira 
de analista de sistemas.
Após as falas, houve ainda uma 
apresentação de música clássica, segui-
da do descerramento da placa, atribuin-
do o nome do professor Fernão ao 
auditório do bloco ICMC-6. O evento 
foi encerrado com um coquetel. 

O Warthog Robotics, grupo de robóti-
ca da USP São Carlos, formado por 
alunos da EESC e do ICMC, foi o 
campeão da Latin American Robotics 
Competition (LARC), na categoria Very 
Small Size. O evento foi realizado entre 
16 e 21 de outubro em Fortaleza (CE) e 

O livro Inteligência Artificial: uma abor-
dagem de aprendizado de máquina, de 
autoria do Prof. Dr. André Ponce de Leon 
Carvalho, foi o vencedor da  54º edição 
do Prêmio Jabuti, na categoria Tecnolo-
gia e Informática. 
Além de Carvalho, são autores da obra 
os seguintes pesquisadores: Ana Caroli-
na Lorena, da Universidade Federal de 
São Paulo (Unifesp), Katti Faceli, da 
Universidade Federal de São Carlos 
(UFSCar), e João Gama, da Universidade 
do Porto, em Portugal.
A obra com 394 páginas é voltada para 
estudantes de graduação e 
pós-graduação e aborda os principais 
conceitos e algoritmos de aprendizado 
de máquina, bem como suas aplicações 
práticas, como por exemplo no auxílio ao 
diagnóstico de doenças, no monitora-
mento da qualidade da água, na preven-
ção de incêndios florestais, na detecção 
e localização de falhas em linhas de 
transmissão de energia, entre outros.
Pela premiação, os autores receberão um 
troféu e mais R$ 3,5 mil reais em dinhei-
ro. A cerimônia de entrega aconteceu no 
dia 28 de novembro, em São Paulo-SP.

A Academia Brasileira de Ciências 
(ABC) elegeu, em sua última assembleia 
geral, 36 cientistas, de todas as áreas, 
para integrar seus quadros como Mem-
bros Titulares e Correspondentes. Um 
dos eleitos para a cadeira de Titular na 
área de Ciências Matemáticas foi o 
Prof. Dr. Alexandre Nolasco de Carva-
lho, docente e vice-diretor do ICMC. A 
cerimônia de posse será no dia 7 de 
maio de 2013.

Academia Brasileira
de Ciências



14

Produção científica premiada
no BRACIS 2012

Melhor artigo e menção 
honrosa no WebMedia 2012

Trabalho premiado
na Coreia do Sul

Egressa premiada na Itália

Trabalho de iniciação 
científica premiado 

Pedro Castellucci, egresso do ICMC, 
teve um trabalho de sua autoria premia-
do como melhor projeto de iniciação 
científica no 44º Simpósio Brasileiro de 
Pesquisa Operacional, realizado no Rio 
de Janeiro, de 24 a 28 de setembro de 
2012. O trabalho, intitulado Modelo de 

O artigo Browsing interaction events in 
recordings of small group activities via 
multimedia operators, de autoria de 
Maria da Graça Pimentel e Diogo 
Martins, recebeu o prêmio de melhor 
artigo na categoria Multimedia, durante 
o XVIII Simpósio Brasileiro de Sistemas 
Multimídia e Web (WebMedia 2012), 
realizado no período de 15 a 18 de 
outubro, em São Paulo-SP.
O mesmo evento conferiu menção 
honrosa ao trabalho AVSA: An automa-
tic video segmentation application, de 
Tiago Trojahn e Rudinei Goularte, no 
Workshop de Ferramentas e Aplicações.

O trabalho Combining a Multi -Objecti-
ve Optimization Approach with Meta 
-Learning for SVM Parameter Selection, 
de autoria do Prof. Dr. André Carlos 
Ponce de Leon Ferreira de Carvalho, 
recebeu o prêmio de melhor artigo e 
apresentação oral na IEEE International 
Conference on Systems, Man, and 
Cybernetics (IEEE SMC 2012). A confe-
rência ocorreu entre os dias 14 e 17 de 
outubro, em Seul, na Coreia do Sul.
Além de Carvalho, são autores do 
artigo Carlos Soares, da Universidade 
do Porto (Portugal), Péricles Miranda e 
Ricardo Prudêncio, da Universidade 
Federal de Pernambuco (UFPE). Os 
pesquisadores receberam o prêmio 
Franklin V. Taylor Memorial Award e 
mais 500 dólares. 

Jaqueline Godoy Mesquita, egressa do 
Programa de Pós-Graduação em Mate-
mática do ICMC, recebeu o prêmio 
Bernd Aulbach for students, durante o 
Symposium on Differential Equations 
and Difference Equations 2012, realiza-
do no período de 28 de outubro a 1º de 
novembro, em Novacella, na Itália.
A pesquisadora foi premiada por ter se 
destacado durante seu doutorado, 
defendido em 2012, sob orientação da 
Profa. Dra. Márcia Federson. Atualmen-
te, ela realiza estágio pós-doutoral em 
Matemática Pura, pela Universidade de 
Santiago, no Chile.
O prêmio Bernd Aulbach for students é 
concedido pela International Society of 
Difference Equations para estudantes 
de mestrado e doutorado ou recém--
titulados na área de equações diferen-
ciais. A seleção, feita em nível mundial, 
é baseada no número de publicações e 
de participação em eventos no exterior 
durante o curso. 

No dia 10 de novembro, aconteceu em 
Londrina-PR a grande final da Marato-
na de Programação. Duas equipes do 
ICMC figuraram entre os primeiros 
colocados na classificação final, e uma 
delas irá representar o Brasil no torneio  
mundial em 2013, na Rússia.
Entre os 49 times finalistas, a equipe 
Señora Margarida, formada pelos 
estudantes Bruno Adami, Carlos Dávilla 
e Vinícius Reis, ficou com a quarta 
colocação e recebeu medalha de prata. 

O Brazilian Conference on Intelligent 
Systems (BRACIS 2012) ocorreu entre 
os dias 20 e 25 de outubro, em 
Curitiba-PR, do qual fizeram parte o 
Simpósio Brasileiro de Inteligência 
Artificial (SBIA), o Simpósio Brasileiro de 
Redes Neurais (SBRN) e o Concurso de 
Teses e Dissertações em Inteligência 
Artificial (CTDIA).
No SBRN, o prêmio de melhor artigo foi 
para o trabalho Meta-learning for 
Periodic Algorithms Selection in Time 
-changing Data, dos autores Andre 
Rossi, André Ponce de Leon Carvalho e 
Carlos Soares. No mesmo evento, 
recebeu menção honrosa o artigo 
Using Interacting Forces to Perform 
Semi-Supervised Learning, de Thiago 
Cupertino e Zhao Liang.
Já no SBIA, recebeu menção honrosa o 
artigo Aprendizado não supervisionado 
de hierarquias de tópicos a partir de 
coleções textuais dinâmicas, de autoria 
de Ricardo Marcacini, Eduardo Hrus-
chka e Solange Rezende. No concurso 
de teses e dissertações (CTDIA), o 
trabalho de mestrado de Marcacini, 
orientado por Rezende, ficou em tercei-
ro lugar. 
Entre as teses, foi premiada com a 
terceira colocação no CTDIA o trabalho 
Aprendizado de Máquina em Redes 
Complexas, de autoria de Fabrício Breve 
e orientação de Zhao Liang. Recebeu 
ainda uma menção honrosa a disserta-
ção Representação de Coleções de 
Documentos Textuais por meio de 
Regras de Associação, de Rafael Rossi, 
sob orientação de Solange Rezende.

ICMC é destaque na 
Maratona de Programação

O histórico do Warthog é vitorioso. 
Formado a partir de uma fusão entre os 
grupos USPDroids e GEAR, em 2011, a 
equipe participou da RoboCup, compe-
tição mundial de robótica realizada em 
Istambul, na Turquia. No mesmo ano 
conquistou o Campeonato Brasileiro na 
categoria Very Small Size e foi vice 
campeão na categoria Simulação 2D. 
Em 2010, foi campeão latino americano 
da categoria simulação 2D. Outras 
colocações de destaque conseguidas 
pelo Warthog foram os vice -campeo-
natos brasileiro de 2009 e latino -ameri-
cano de 2010, também na categoria 
Very Small Size, e o vice-campeonato 
brasileiro de 2011, na categoria Simula-
ção. Em 2010, a equipe B também 
conquistou o terceiro lugar do campeo-
nato latino-americano na mesma 
categoria.

Estas competições também são conhe-
cidas como “futebol de robôs”, e 
exigem do grupo a preparação de um 
sistema capaz de produzir estratégias e 
jogadas para fazer gols na equipe adver-
sária. O estudante de doutorado do 
ICMC e integrante do Warthog, Marce-
lo Silva, explicou que existe um sistema 
de visão computacional que identifica 
onde os robôs estão no campo e, 
usando conceitos de geometria analíti-
ca, o software traça uma estratégia a 
partir daquela posição dos jogadores. 
“Tem uma câmera em cima do campo 
captando e processando as imagens, 
para que o sistema possa encontrar a 
posição dos robôs do mesmo time, os 
adversários e a bola. Usamos matemáti-
ca de colegial para encontrarmos a 
angulação e assim o sistema traça a 
estratégia de jogo”, disse.
A Profa. Dra. Roseli Francelin Romero, 
docente do ICMC e supervisora do 
Warthog, afirmou que essas competi-
ções estudantis servem para ampliar a 
troca de conhecimentos entre os alunos, 
que se cobram no sentido de um melhor 
aprendizado e obter melhores resulta-
dos. "A competição serve, para o aluno 
ver que o que está estudando na teoria, 
possui muitas aplicações na prática, e 
através desse processo ele se sente 
motivado a continuar estudando".
Outra competição que envolve conheci-
mentos em computação é a Maratona 
de Programação, promovida anualmen-
te pela SBC desde 1996. Ela é destinada 
a estudantes universitários da área e visa 

incentivar a criatividade, promover a 
busca de novas soluções de software e a 
habilidade de resolver problemas sob 
pressão. Os times são compostos por 
três alunos, que tentam resolver durante 
cinco horas o maior número possível de 
problemas. O time que conseguir resol-
ver mais problemas no menor tempo é 
declarado vencedor.
O ICMC é presença constante na Mara-
tona com alunos representando o 
Instituto. Neste ano, duas equipes do 
Instituto figuraram entre os primeiros 
colocados na classificação final, e uma 
delas irá representar o Brasil no torneio 
mundial. No universo de 542 times 
inscritos, a equipe Señora Margarida 

ficou com a quarta colocação e recebeu 
medalha de prata, enquanto a equipe I 
Can Haz Ballonz, terminou na 14ª 
posição. Por sua colocação, a Señora 
Margarida garantiu uma vaga nas finais 
mundiais do concurso de programação, 
o ACM International Collegiate 
Programming Contest, que acontecerá 
em 2013, em São Petersburgo, na 
Rússia. 
Além das tradicionais competições orga-
nizadas por sociedades científicas, o 
ICMC tem sido destaque também em 
competições organizadas por grandes 
empresas da área de informática. Recen-
temente, uma equipe liderada pelo Prof. 
Dr. Dilvan Moreira, do Departamento de 
Ciências de Computação do ICMC, 
terminou em segundo lugar, de sua 
categoria na América Latina, na compe-
tição internacional Google Apps Develo-
per Challenge. A disputa consistia no 
desenvolvimento de aplicativos voltados 
para uso no navegador de internet 
próprio do Google, e que fizessem uso 
das ferramentas disponibilizadas por 
ela. Com o aplicativo GTD Easy Task, o 
grupo encabeçado pelo professor Dilvan 
disputou o prêmio máximo na categoria 
Social/ Produtividade Pessoal / Jogos / 
Diversão, na América Latina. 
Todas essas conquistas colocam em 
evidência não só a qualidade e capaci-
dade do corpo docente e discente do 
Instituto, mas também a preocupação 
da direção em estimular a participação 
de todos nesse tipo de evento. Afinal, os 
resultados positivos contribuem tanto 
para o reconhecimento dos participan-
tes como para o prestígio e a visibilidade 
do ICMC.

contou com a participação de 3 mil 
competidores da América Latina, sendo 
16 membros da equipe são-carlense. O 
grupo também ficou em segundo lugar 
nas categorias 2D e 3D. 

A competição é conhecida como “fute-
bol de robôs” e exige do grupo a 
preparação de um sistema capaz de 
produzir estratégias e jogadas para 
fazer gols na equipe adversária.  Na 
categoria Very Small Size jogam três 
robôs em forma de cubo com 7,5 centí-
metros de altura em um campo de 1,5 
por 1,7 metros. Durante o jogo, os 
robôs são autônomos, ou seja, não há 
operação humana na partida. 

simulação para linhas de produção 
com trabalhadores deficientes, foi 
orientado pelo Prof. Dr. Alysson 
Machado Costa, do SME. 
A publicação é parte de um projeto 
liderado por Costa, que envolve 
pesquisadores brasileiros e europeus, e 
busca promover a inclusão social de 
portadores de necessidades especiais 
por meio da computação e da mate-
mática. O artigo apresentado por 
Castellucci, utiliza um modelo de simu-
lação estocástico para confirmar a 
existência do "efeito tigela", em linhas 
de produção de deficientes, concluindo 
que essas linhas levemente desbalance-
adas no formato de tigela são mais 
eficientes que linhas perfeitamente 
balanceadas. 
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Aplicativo fica em 
segundo lugar em 

competição do Google

1º Evento sobre 
internacionalização

O 1º Evento sobre Internacionalização 
do ICMC, iniciativa da Comissão de 
Relações Internacionais (CRInt), foi volta-
do aos alunos de graduação, 
pós-graduação e professores. O encon-
tro contou com a participação do presi-
dente da CRInt, Prof. Dr. Paulo Afonso 
Faria da Veiga, da presidente da Comis-
são de Graduação, Profa. Dra. Renata 
Pontin de Mattos Fortes, de alunos que 
relataram suas experiências no exterior. 
Participaram ainda representantes da 
Campus France, agência francesa oficial 
de promoção do ensino superior, e do 
DAAD, serviço alemão de intercâmbio 
acadêmico, que falaram sobre as opor-
tunidades de intercâmbio em seus 
países.

EVENTOS REALIZADOS

17 de outubro

Escola Brasileira de Sistemas 
Dinâmicos (EBSD)

O evento, parceria do ICMC com a 
FFCLRP, comemorou o 60º aniversário da 
professora Maria José Pacífico, e teve 
como público-alvo pesquisadores da 
área de Sistemas Dinâmicos e Teoria 
Ergódica, vindos de diversos países. A 
programação foi composta por minicur-
sos básicos e avançados.

29 de outubro a 
3 de novembro

Palestra sobre jornalismo
científico

O jornalismo de ciência e a relação 
pesquisadores x mídia foi o título da 
palestra ministrada pelo Prof. Dr. Wilson 

7 de novembro

ICMC recebe visitantes de
universidade britânica

O ICMC recebeu dois visitantes da 
Universidade de Bath, no Reino Unido. 
Os pesquisadores David Bird e Julian 
Chaudhuri falaram sobre as possibilida-
des de intercâmbio de estudantes, 
colaboração em pesquisa e programas 
de pós-graduação. Após a apresentação, 
os visitantes conheceram os laboratórios 
de pesquisa do ICMC e de outras 
Unidades do campus.

12 de novembro

IV International Workshop on 
Web and Text Intelligence

O evento abordou áreas que estão 
relacionadas para melhorar de modo 
geral a interação do homem com o 
computador, em particular para explorar 
e analisar informações disponíveis na 
internet. Outros tópicos como conceitos 
e técnicas de inteligência artificial, 
estatística, e linguística também foram 
contemplados. O público do workshop 
foi composto por pesquisadores que 
trabalham com métodos, teorias e 
aplicações que ajudem a construir ferra-
mentas automáticas para explorar o 
complexo mundo da web. 

21 de outubro

Uma equipe formada pelo Prof. Dr. 
Dilvan de Abreu Moreira e pelos 
estudantes Franco Lamping e Guilherme 
Bileki, todos do ICMC, terminou em 
segundo lugar de sua categoria a 
competição internacional Google Apps 
Developer Challenge. A disputa, promo-
vida pela gigante multinacional da indús-
tria da tecnologia, consistia no desenvol-

O histórico do Warthog é vitorioso. 
Formado a partir de uma fusão entre os 
grupos USPDroids e GEAR, em 2011, a 
equipe participou da RoboCup, compe-
tição mundial de robótica realizada em 
Istambul, na Turquia. No mesmo ano 
conquistou o Campeonato Brasileiro na 
categoria Very Small Size e foi vice 
campeão na categoria Simulação 2D. 
Em 2010, foi campeão latino americano 
da categoria simulação 2D. Outras 
colocações de destaque conseguidas 
pelo Warthog foram os vice -campeo-
natos brasileiro de 2009 e latino -ameri-
cano de 2010, também na categoria 
Very Small Size, e o vice-campeonato 
brasileiro de 2011, na categoria Simula-
ção. Em 2010, a equipe B também 
conquistou o terceiro lugar do campeo-
nato latino-americano na mesma 
categoria.

Estas competições também são conhe-
cidas como “futebol de robôs”, e 
exigem do grupo a preparação de um 
sistema capaz de produzir estratégias e 
jogadas para fazer gols na equipe adver-
sária. O estudante de doutorado do 
ICMC e integrante do Warthog, Marce-
lo Silva, explicou que existe um sistema 
de visão computacional que identifica 
onde os robôs estão no campo e, 
usando conceitos de geometria analíti-
ca, o software traça uma estratégia a 
partir daquela posição dos jogadores. 
“Tem uma câmera em cima do campo 
captando e processando as imagens, 
para que o sistema possa encontrar a 
posição dos robôs do mesmo time, os 
adversários e a bola. Usamos matemáti-
ca de colegial para encontrarmos a 
angulação e assim o sistema traça a 
estratégia de jogo”, disse.
A Profa. Dra. Roseli Francelin Romero, 
docente do ICMC e supervisora do 
Warthog, afirmou que essas competi-
ções estudantis servem para ampliar a 
troca de conhecimentos entre os alunos, 
que se cobram no sentido de um melhor 
aprendizado e obter melhores resulta-
dos. "A competição serve, para o aluno 
ver que o que está estudando na teoria, 
possui muitas aplicações na prática, e 
através desse processo ele se sente 
motivado a continuar estudando".
Outra competição que envolve conheci-
mentos em computação é a Maratona 
de Programação, promovida anualmen-
te pela SBC desde 1996. Ela é destinada 
a estudantes universitários da área e visa 

incentivar a criatividade, promover a 
busca de novas soluções de software e a 
habilidade de resolver problemas sob 
pressão. Os times são compostos por 
três alunos, que tentam resolver durante 
cinco horas o maior número possível de 
problemas. O time que conseguir resol-
ver mais problemas no menor tempo é 
declarado vencedor.
O ICMC é presença constante na Mara-
tona com alunos representando o 
Instituto. Neste ano, duas equipes do 
Instituto figuraram entre os primeiros 
colocados na classificação final, e uma 
delas irá representar o Brasil no torneio 
mundial. No universo de 542 times 
inscritos, a equipe Señora Margarida 

ficou com a quarta colocação e recebeu 
medalha de prata, enquanto a equipe I 
Can Haz Ballonz, terminou na 14ª 
posição. Por sua colocação, a Señora 
Margarida garantiu uma vaga nas finais 
mundiais do concurso de programação, 
o ACM International Collegiate 
Programming Contest, que acontecerá 
em 2013, em São Petersburgo, na 
Rússia. 
Além das tradicionais competições orga-
nizadas por sociedades científicas, o 
ICMC tem sido destaque também em 
competições organizadas por grandes 
empresas da área de informática. Recen-
temente, uma equipe liderada pelo Prof. 
Dr. Dilvan Moreira, do Departamento de 
Ciências de Computação do ICMC, 
terminou em segundo lugar, de sua 
categoria na América Latina, na compe-
tição internacional Google Apps Develo-
per Challenge. A disputa consistia no 
desenvolvimento de aplicativos voltados 
para uso no navegador de internet 
próprio do Google, e que fizessem uso 
das ferramentas disponibilizadas por 
ela. Com o aplicativo GTD Easy Task, o 
grupo encabeçado pelo professor Dilvan 
disputou o prêmio máximo na categoria 
Social/ Produtividade Pessoal / Jogos / 
Diversão, na América Latina. 
Todas essas conquistas colocam em 
evidência não só a qualidade e capaci-
dade do corpo docente e discente do 
Instituto, mas também a preocupação 
da direção em estimular a participação 
de todos nesse tipo de evento. Afinal, os 
resultados positivos contribuem tanto 
para o reconhecimento dos participan-
tes como para o prestígio e a visibilidade 
do ICMC.

Já a equipe I Can Haz Ballonz, de Bianca 
Oe, Dênis Moreira e Luís Dorelli, termi-
nou na 14ª posição. A maratona contou 
com um total de 542 times inscritos, de 
186 instituições de todo o Brasil. 
Por sua colocação, a Señora Margarida 
garantiu uma vaga nas finais mundiais 
do concurso de programação, o ACM 
International Collegiate Programming 
Contest, que acontecerá entre os dias 
30 de junho e 4 de julho de 2013 em 
São Petersburgo, na Rússia.

vimento de aplicativos voltados para uso 
em seu navegador de internet próprio, e 
que fizessem uso das ferramentas dispo-
nibilizadas por ela.
Com o aplicativo GTD Easy Task, o grupo 
encabeçado pelo professor Dilvan ameja-
va o prêmio máximo na categoria Social 
/Produtividade/Pessoal/Jogos/Diversão, 
na divisão da América Latina. O vencedor 
foi outro representante do Brasil, que 
criou um aplicativo gerador de mapas 3D 
para utilização em jogos eletrônicos. O 
resultado foi divulgado no dia 12 de 
novembro.

da Costa Bueno, um dos mais renoma-
dos pesquisadores brasileiros em jorna-
lismo científico, ambiental e comunica-
ção empresarial. Ele falou sobre a 
relação entre os profissionais envolvidos 
na divulgação da ciência, tanto do lado 
da comunidade acadêmica como dos 
veículos de comunicação. Também 
discutiu os diferentes valores que geram 
conflitos entre esses profissionais, bem 
como conceitos de comunicação científi-
ca, fontes, isenção e neutralidade. 
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Computação é tema de três 
conferências internacionais

O ICMC sediou três conferências inter-

21 a 23 de novembro

Café com Cultura traz roda
de choro e sorteio de TV

O Café com Cultura, promovido pelo 
CCEx do ICMC, trouxe em sua última 
edição do ano uma apresentação musi-
cal de roda de choro, que também foi 
parte do festival Chorando sem parar. 
Os músicos fazem parte do projeto 
Academia do Choro, que teve início em 
2011, com o objetivo de promover 
rodas de choro para que a comunidade 
pudesse apreciar e conhecer o repertó-
rio desse gênero da música popular 
instrumental brasileira. Na ocasião, 
também foi sorteada uma TV de LCD 
de 42 polegadas, cujo ganhador foi 
Anselmo Ortega Boschi, docente da 
UFSCar.

28 de novembro

Workshop dos Núcleos de
Apoio à Pesquisa de São Carlos

Foi realizado o primeiro Workshop com 
os Núcleos de Apoio à Pesquisa (NAPs) 
que foram aprovados no primeiro 
edital de 2010. O evento apresentou 
linhas de pesquisas e resultados dos 
trabalhos realizados pelos NAPs do 
campus de São Carlos, dentre eles: 
Núcleo de Apoio à Pesquisa em 
Software Livre, coordenado pelo Prof. 
Dr. José Carlos Maldonado; Centro de 
Robótica de São Carlos, cuja vice--
coordenadora é a Profa. Dra. Roseli 
Romero; e Centro de Matemática e 
Estatística Aplicadas à Indústria, coor-
denado pelo Prof. Dr. José Alberto 
Culminato.

29 de novembro

Workshop em Métodos de 
Aprendizado de Máquina para 

Visualização de Dados Massivos

7 de dezembro

O Núcleo de Apoio à Pesquisa em 
Software Livre (NAPSoL) promoveu duas 
palestras no início do mês de dezembro. 
No dia 4, o recordista sul-americano na 
resolução de cubo mágico através dos 
pés, Rafael Cinoto, ministrou a palestra 
Cubo Mágico: Desafios e Soluções. 
Cinoto apresentou o histórico nacional e 
internacional do cubo mágico, seus 
desafios, as principais atividades desen-
volvidas e sua aplicação no ensino de 
matemática.  No dia 5 foi a vez de 
Richard Stallman, lançador do movimen-
to Software Livre, realizar a palestra A 
Free Digital Society, onde tratou de 
inclusão digital e suas ponderações.

Palestras do NAP-SoL

4 e 5 de dezembro

O evento foi voltado para o uso das 
ciências matemáticas na indústria, e 
contou com palestrantes de empresas, 
da USP e de universidades americanas e 
europeias, como The Ohio State Univer-
sity, University of Colorado Denver 
(Estados Unidos) e University of Florence 
(Itália). Foi uma iniciativa do CEPID 
-CeMEAI, um centro de pesquisa sedia-
do no ICMC, especialmente adaptado e 
estruturado para promover o uso de 
ciências matemáticas (em particular 
matemática aplicada, estatística e 
ciência da computação) como um recur-
so industrial.

Workshop on Mathematics 
in Industry

12 de dezembro

Workshop de Estatística

O I Workshop de Estatística teve foco 
nos alunos de graduação do Instituto, e 
visou oferecer contatos e oportunidades 
de integração entre empresas, profissio-
nais, alunos recém-formados e estudan-
tes. Durante o workshop foram realiza-
das palestras, minicurso e apresentação 
de trabalhos de conclusão de curso dos 
alunos do Bacharelado em Estatística. Os 
participantes puderam conhecer melhor 
as empresas e observar a necessidade da 
estatística em várias áreas de atuação.

13 de novembro

Homenagem ao professor
Fernão Germano

O evento que homenageou o Prof. Dr. 
Fernão Stella de Rodrigues Germano, 
ex-docente e pesquisador do Instituto, 
aconteceu no auditório do bloco 
ICMC-6, que na ocasião passou a se 
chamar “Auditório Professor Fernão 
Stella de Rodrigues Germano”. A home-
nagem foi composta pelo seminário 
Evolução da Engenharia de Software no 
ICMC, com depoimentos e palestras de 
alunos e pessoas que conviveram com o 
professor. Em seguida, houve uma 
apresentação de música clássica, segui-
da do descerramento da placa, atribuin-
do o nome do professor Fernão ao 
auditório do bloco ICMC-6. 

13 de novembro

nacionais na área de Computação. 
Foram realizadas, simultaneamente, 
três conferências: 8th International 
Conference on Information Assurance 
and Security (IAS); 8th International 
Conference on Next Generation Web 
Services Practices (NWeSP); e 4th Inter-
national Conference on Computational 
Aspects of Social Networks (CASoN). 
Os eventos tiveram grande visibilidade 
no exterior, atraindo cerca da metade 
dos participantes de instituições estran-
geiras, e permitiu maior colaboração 
entre os pesquisadores brasileiros e 
estrangeiros, além de oportunidades 
de parceria em pesquisa e de possibili-
dades de pós-graduação no exterior.

O evento teve como objetivo proporcio-
nar aos pesquisadores e alunos do 
Instituto um contato mais aprofundado 
nas áreas de visão computacional e 
aprendizado de máquina, tendo em vista 
a intensa atividade de pesquisa empre-
gada nessas áreas e suas vastas aplica-
ções na indústria atualmente. Foram 
ministrados minicursos e palestras dirigi-
dos a membros da comunidade acadê-
mica e a profissionais das áreas relacio-
nadas. 
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Por: Fernanda Vilela

Uma história de amor que une trabalho, 
família e companheirismo há 38 anos. 
Este é o exemplo que Cesar e Rose Casali 
passam. O casal participou do desenvol-
vimento e consolidação do ICMC 
praticamente desde sua fundação. Cesar 
Carlos Casali foi assistente financeiro de 
1976 a 1996 e Rosemari foi bibliotecária 
de 1975 até 2009. Durante esse tempo, 
os Casali criaram seus filhos, viram os 
netos nascerem e contribuíram para a 
evolução das áreas em que atuaram 
profissionalmente.

O casal recebeu a equipe do ICMCotidia-
no em sua residência. Sentados um ao 
lado do outro no sofá, desmancharam 
uma história repleta de realizações e 
alegrias. A casa apenas comprova esta 
relação, cheia de fotografias e mimos 
representando uma família que se 
formou junto com o ICMC. "Estamos 
reformando a casa, aumentando o 
quintal, pois há mais netos chegando", 
brincou Cesar, mostrando as obras. 
Acompanhe a entrevista na íntegra:

Rose, você começou a trabalhar como 
bibliotecária em uma época em que 
todo o conhecimento era restrito ao 
papel. Como foi o processo de digita-
lização do acervo da biblioteca?

Rose - No começo foi meio complicado, 
porque era tudo manual e era um 
volume de serviço grande. Mas não foi 
traumático, não. Foi bem melhor porque 
as coisas ficaram muito mais fáceis. 
Antes, tínhamos que fazer fichinha e 

empréstimo à mão, todos os controles 
eram manuais e quando passamos para o 
sistema automatizado, facilitou muito. A 
parte pior foi inserir os dados, mas foi 
bem melhor para nós. 

E como foi a aceitação das pessoas na 
época com essa mudança?

Rose - Todo mundo aceitou numa boa. 
Algumas pessoas que trabalhavam 
conosco tiveram uma certa resistência, 
um preconceito, pensando que não daria 
certo. Nós tentamos, num primeiro 
momento, fazer a parte de cadastro do 
usuário, e para empréstimo fazer uma 
automatização local. Porém acabou não 
dando certo, pois não funcionava para as 
outras bibliotecas. Mas antes do processo 
digital ser implantado de uma forma 
geral na USP, nós já tínhamos tentado 
inserir os usuários do nosso Instituto. Daí 
o sistema de bibliotecas da USP implan-
tou a automatização para todas as unida-
des ao mesmo tempo. Nesse período nós 
fomos treinadas, mas já tínhamos uma 
ideia de como era aquele processo.

De que forma a biblioteca se adaptou 
a todo o processo de crescimento do 
ICMC?

Rose - Tinha o curso de matemática, mas 
a computação já estava mais ou menos 
presente. Quando a computação come-
çou a tomar uma proporção maior, já 
existiam professores que trabalhavam e 
estudavam essa área. Então, para a 
biblioteca não teve muito problema. Só o 
acervo que precisou ter novos livros volta-
dos para a computação. Nessa época 
nosso acervo cresceu rapidamente, 
porque a matemática não é uma coisa 
tão dinâmica, já a computação foi 
crescendo muito com o tempo. Fisica-
mente, nosso espaço teve que crescer 
também com essa evolução. Antes, nós 
trabalhávamos em uma sala pequena. A 
parte administrativa era toda junta, o 
balcão era encostado na sala da adminis-
tração, então era um espaço bem peque-
no. Até que foi construído um novo 
prédio e ficou bem mais tranquilo. Na 
época tínhamos poucos funcionários e 

tivemos que contratar mais, então a 
biblioteca teve que aumentar em todos 
os sentidos.

A biblioteca do ICMC possui uma rica 
coleção de livros raros e antigos. 
Como era feito o cuidado dessas 
obras?

Rose - As obras raras não circulavam e 
ficavam em armários fechados. Então, o 
nosso trabalho era na parte de limpeza e 
conservação, que deveria ser algo 
especial. E quando alguém precisava 
fazer uma pesquisa, ou se interessava por 
alguma coisa, uma das bibliotecárias 
localizava a obra e a pessoa tinha que 
consultar ali mesmo. Na verdade, todas 
nós tínhamos um carinho muito especial 
por essas obras, pois, além de importan-
tes, não tem muitos exemplares disponí-
veis. Então eu as considerava muito 
especiais por causa do valor histórico e 
mesmo pela importância científica que 
elas têm. 

Nessa época, como era feito o proces-
so de pesquisa bibliográfica?

Rose - Era tudo manual. Se o usuário 
queria um livro, o sistema, que hoje é 
automatizado, era feito de diversos fichá-
rios de aço, com fichinhas que a gente 
datilografava. Daí nós íamos lá e procurá-
vamos de acordo com as características 
da obra e com o número de classificação. 
Então, como também o acervo sempre 
foi organizado de acordo com a classifi-
cação, não era tão complicado de achar. 
Um serviço muito comum que eu fazia 
era o levantamento bibliográfico de 
artigos, geralmente para os alunos de 
pós e professores, que também era feito 
manualmente. De acordo com o volume 
de informação que tinha sobre o assunto, 
nós fazíamos a busca manual.

E você gostava do trabalho que 
fazia?

Rose - Era muito gostoso, muito bom. 
Hoje em dia você entra na internet e está 
tudo pronto, tudo bem mais fácil. Eu 
gostava do meu trabalho naquela época.

DICAS STI

POR ONDE ANDA?

Você realmente precisa do Menu Iniciar no Windows 8?

Com o surgimento do Windows 8 
diversos programas foram lançados 
para recriar o menu iniciar, entre eles o 
StartW8 e i Classic Shell gratuitos e o 
pago Stardock's Start8.
Muitos acham que o Windows 8 precisa 
Botão Iniciar, mas isso não seria apenas 
um apego desnecessário ao que é 
familiar, ou talvez seja porque não 
sabem das várias alternativas existentes 
no Windows 8?

Clique na tecla Windows (aquela com a 
bandeirinha tremulando o símbolo 

Windows) e as primeiras letras do 
programa que você vai iniciar, e logo, 
aparecerá do lado esquerdo da tela 
todas as alternativas de programas que 
combinam com as letras digitadas. 

Para aqueles aplicativos que você abre 
toda hora, a melhor opção é fixar seu 
atalho na barra de tarefas, clicando com 
o botão direito na barra de tarefas sobre 
o ícone do aplicativo aberto e 
selecionando a opção "fixar este 
programa na barra de tarefas".
Da tela inicial você pode também fixar o 
programa na barra de tarefas, clicando 
com o botão direito sobre o seu ícone e 
selecionando no menu inferior " fixar 
este programa na barra de tarefas". 
Não se preocupe com a quantidade de 
espaço ocupada pelos ícones, quando a 
barra de tarefas estiver cheia, o 
Windows colocará mais uma linha 
automaticamente, adicionando um 
ícone no final para a seleção.

Como sempre, ainda resta a tradicional 
opção de colocar o ícone no Desktop, e 
para isso, você deve navegar até a pasta 
onde o programa executável do 
aplicativo está localizado e, clicar sobre 
ele com o botão direito e selecionando 
"Enviar para a Área de Trabalho".
Para quem quer aproveitar a tela inicial 
e os novos recursos, lembro que é 
possível organizar  os grupos de 
aplicativos de acordo com suas 
preferências, agrupando e movendo da 
maneira que mais lhe parecer 
confortável.
Com todas estas alternativas, é bem 
provável que você, em pouco tempo, 
nem se lembre mais onde ficava o Menu 
Iniciar.

baseado no artigo de Greg Shultz da 
www.techrepublic.com

A tecla Windows

Colocar o ícone na
Áre de trabalho

Fixar na barra de tarefas

Atualmente, minha  esposa Michelle  
Pierri e eu somos professores  do  Depar-
tamento de Computação e Matematica 
da   USP  em Ribeirão Preto.   Há um ano 
e oito meses fomos premiados com um 
lindo filho. Sempre  lembramos de 
nossos amigos de São Carlos a da  boa   
Pizza do   Amicci.

Eduardo 
Hernandez 

Morales

Como você analisa essa nova forma 
de leitura, com tablets, livros digitais 
e toda a tecnologia dos dias de hoje?

Rose - Eu acho que a tecnologia torna a 
leitura mais interessante e acessível, 
porém, ao mesmo tempo, eu particular-
mente gosto mais de pegar o papel na 
mão, sentir o livro e ler. Mas eu acho essa 
nova forma de leitura fantástica, porque 
você consegue mais rapidamente ter a 
informação. Quando não existia a parte 
digital, imagina quantos prédios e salas 
deveriam ter para armazenar um acervo 
de dez mil livros, por exemplo? Ia chegar 
uma hora que não tinha mais condições. 
É por isso que antigamente havia muito 
descarte também. No Instituto não 
fazíamos muito descarte, mas existiam 
muitas bibliotecas que descartavam livros 
desatualizados e coisas do gênero. Então, 
com o digital, o livro ocupa um espaço, 
mas é bem menor que o físico. Eu acho 
fantástico, ainda mais pra quem viveu as 
duas experiências, o antes e o depois.

O que você gosta de ler?

Rose - Eu gosto de romance. Não tenho 
um autor preferido, mas os romances 
sempre me encantam.

Qual é a sua principal lembrança do 
ICMC?

Rose - Quando nós começamos no 
Instituto, era tudo muito pequeno, então 
a convivência e a amizade eram muito 
mais intensas com todo mundo. Todos os 
professores e funcionários, na época do 
Natal, faziam festinhas de Natal, inclusive 
com as famílias. Fazíamos distribuição de 
presentes para os filhos, era muito gosto-
so, eram festas muito boas. Todo mundo 
colaborava de alguma forma. Mas isso só 
era possível porque o instituto era muito 
pequeno. Então nós tínhamos uma 
convivência, inclusive, com as famílias, 
que hoje já não tem mais. O ICMC foi 
meu único trabalho, tive todos os meus 
filhos, inclusive eu comecei a trabalhar 
grávida da minha primeira filha. Então, o 
instituto é um lugar que me traz 
lembranças muito boas.

Hoje a USP possui um complexo siste-
ma para gestão de finanças, informa-
tizado e integrado. César, na época em 
que você trabalhou no Instituto, como 
era feito o gerenciamento financeiro?
Cesar - Era terrível, uma loucura, tudo 
manual, com fichas. Era feito o empenho 

(documento utilizado em compras e 
contratações) por sete dias, tudo tinha 
que ser enviado a São Paulo para ser 
autorizado. Só então recebíamos de volta 
essa autorização e encaminhávamos ao 
fornecedor. Era um processo bem mais 
burocrático do que hoje. Para fazer uma 
compra, por exemplo, era uma marato-
na.

Como foi feito o processo de adapta-
ção às novas tecnologias no setor 
financeiro?

Cesar - Inicialmente, foi criado o SAF 
(Sistema de Administração Financeira), 
que era feito através da Telesp. Era um 
sistema que caía toda hora, era proble-
mático e muito complicado. Eu vi o 
primeiro computador que chegou em 
São Carlos, o PDP11, que foi comprado 
logo no início da computação pelo 
Instituto de Matemática. Principalmente, 
nessa época, nós tivemos muitos proble-
mas na área financeira, porque esse 
computador só trabalhava com cartões. E 
a única empresa que tinha era a IBM, que 
alugava as digitadoras de cartões. Eu 
cheguei a fazer um curso para aprender a 
lidar com esses cartões, que eram progra-
mados para executar alguma atividade 
na máquina. Era bem complicado.

No sistema atual, os funcionários tem 
acesso online a todos os holerites e 
informações contratuais. Antes, 
como era feita uma folha de paga-
mento?

Cesar - Na época era feito em São Paulo, 
só que tínhamos que ir todos os finais de 
mês até lá para empenhar a folha. Então 
todos os meses saíam todos os contado-
res aqui de São Carlos, e íamos até São 
Paulo empenhar a folha de pagamento. 
Como não existia tesoureiro, nós 
fazíamos também a função dele. No 
começo do mês íamos a São Paulo buscar 
o cheque da folha de pagamento para 
depositarmos aqui em São Carlos. Era 
bastante perigoso. Uma vez, inclusive, 
um tesoureiro da Escola de Engenharia 
foi à São Paulo trazer alguns cheques, 
alguns da Matemática. Quando ele 
voltou ao carro, tinham roubado o veícu-
lo e junto com ele os cheques. Fomos a 
São Paulo para ver o que tínhamos que 
fazer, pois o cheque não podia ser anula-
do. O adiantamento para fazer aquele 
gasto também não podia ser utilizado. 
Fomos até Campinas, passamos no 
Detran e tinham encontrado o carro. A 
pasta com os cheques estava intacta, 

porém o carro estava depenado. 

Como vocês lidavam com a mudan-
ça constante da moeda?

Cesar - Era complicado porque a gente 
tinha de fazer toda a conversão. Tudo 
tinha que fazer conversão, inclusive 
nessa parte de balanço, tínhamos que 
ajustar toda a parte de patrimônio, 
tudo tinha que ser reformulado. Depois 
do Plano Real tivemos que reajustar 
tudo. E os valores tinham que bater. 
Nós recebíamos toda a orientação de 
São Paulo sobre como esse processo 
deveria ser feito, mas de qualquer 
maneira era difícil. Por exemplo, se a 
Matemática tinha duas mil peças no 
patrimônio, tínhamos que fazer a 
conversão de tudo. E naquela época o 
instituto tinha poucos funcionários, 
tínhamos um prazo igual todos os 
outros para cumprir com um pessoal 
reduzido. 

Qual é sua principal lembrança do 
ICMC?

Cesar - O Instituto era um ambiente 
pequeno e nós tínhamos vontade de 
trabalhar. O clima era muito bom, eu 
tinha muitos amigos lá dentro. Hoje as 
pessoas não veem a hora de chegar seis 
horas da tarde para irem embora pra 
casa logo... naquela época não era 
assim. 

Como era a vida de casado dentro 
do ambiente de trabalho?

Rose - Era muito bom. Inclusive casais 
que são nossos amigos nos usam como 
referência, pois nós sempre fomos 
muito unidos. Dos funcionários do 
Instituto na época, nós éramos o único 
casal. Mas a gente não ficava junto no 
local de trabalho. Só chegávamos 
juntos e íamos embora juntos. Nem um 
cafezinho a gente tomava durante o 
expediente. Cada um ia com a sua 
turma. Sempre tivemos muita liberda-
de. O nosso casamento nunca interferiu 
de forma ruim no ambiente de traba-
lho. Quando acontecia alguma coisa 
nós também não tomávamos muito 
partido. Desentendimentos sempre 
acontecem, mas a gente evitava ficar 
falando. O Instituto é muito presente 
em nossa vida. Criamos nossos filhos lá, 
vimos nossa família ser construída 
dentro daquele lugar. Temos muitas 
lembranças boas. 

Foto: arquivo pessoal



18

INGRESSANTES

QUEM SOU EU?

Por: Fernanda Vilela

Uma história de amor que une trabalho, 
família e companheirismo há 38 anos. 
Este é o exemplo que Cesar e Rose Casali 
passam. O casal participou do desenvol-
vimento e consolidação do ICMC 
praticamente desde sua fundação. Cesar 
Carlos Casali foi assistente financeiro de 
1976 a 1996 e Rosemari foi bibliotecária 
de 1975 até 2009. Durante esse tempo, 
os Casali criaram seus filhos, viram os 
netos nascerem e contribuíram para a 
evolução das áreas em que atuaram 
profissionalmente.

O casal recebeu a equipe do ICMCotidia-
no em sua residência. Sentados um ao 
lado do outro no sofá, desmancharam 
uma história repleta de realizações e 
alegrias. A casa apenas comprova esta 
relação, cheia de fotografias e mimos 
representando uma família que se 
formou junto com o ICMC. "Estamos 
reformando a casa, aumentando o 
quintal, pois há mais netos chegando", 
brincou Cesar, mostrando as obras. 
Acompanhe a entrevista na íntegra:

Rose, você começou a trabalhar como 
bibliotecária em uma época em que 
todo o conhecimento era restrito ao 
papel. Como foi o processo de digita-
lização do acervo da biblioteca?

Rose - No começo foi meio complicado, 
porque era tudo manual e era um 
volume de serviço grande. Mas não foi 
traumático, não. Foi bem melhor porque 
as coisas ficaram muito mais fáceis. 
Antes, tínhamos que fazer fichinha e 

empréstimo à mão, todos os controles 
eram manuais e quando passamos para o 
sistema automatizado, facilitou muito. A 
parte pior foi inserir os dados, mas foi 
bem melhor para nós. 

E como foi a aceitação das pessoas na 
época com essa mudança?

Rose - Todo mundo aceitou numa boa. 
Algumas pessoas que trabalhavam 
conosco tiveram uma certa resistência, 
um preconceito, pensando que não daria 
certo. Nós tentamos, num primeiro 
momento, fazer a parte de cadastro do 
usuário, e para empréstimo fazer uma 
automatização local. Porém acabou não 
dando certo, pois não funcionava para as 
outras bibliotecas. Mas antes do processo 
digital ser implantado de uma forma 
geral na USP, nós já tínhamos tentado 
inserir os usuários do nosso Instituto. Daí 
o sistema de bibliotecas da USP implan-
tou a automatização para todas as unida-
des ao mesmo tempo. Nesse período nós 
fomos treinadas, mas já tínhamos uma 
ideia de como era aquele processo.

De que forma a biblioteca se adaptou 
a todo o processo de crescimento do 
ICMC?

Rose - Tinha o curso de matemática, mas 
a computação já estava mais ou menos 
presente. Quando a computação come-
çou a tomar uma proporção maior, já 
existiam professores que trabalhavam e 
estudavam essa área. Então, para a 
biblioteca não teve muito problema. Só o 
acervo que precisou ter novos livros volta-
dos para a computação. Nessa época 
nosso acervo cresceu rapidamente, 
porque a matemática não é uma coisa 
tão dinâmica, já a computação foi 
crescendo muito com o tempo. Fisica-
mente, nosso espaço teve que crescer 
também com essa evolução. Antes, nós 
trabalhávamos em uma sala pequena. A 
parte administrativa era toda junta, o 
balcão era encostado na sala da adminis-
tração, então era um espaço bem peque-
no. Até que foi construído um novo 
prédio e ficou bem mais tranquilo. Na 
época tínhamos poucos funcionários e 

tivemos que contratar mais, então a 
biblioteca teve que aumentar em todos 
os sentidos.

A biblioteca do ICMC possui uma rica 
coleção de livros raros e antigos. 
Como era feito o cuidado dessas 
obras?

Rose - As obras raras não circulavam e 
ficavam em armários fechados. Então, o 
nosso trabalho era na parte de limpeza e 
conservação, que deveria ser algo 
especial. E quando alguém precisava 
fazer uma pesquisa, ou se interessava por 
alguma coisa, uma das bibliotecárias 
localizava a obra e a pessoa tinha que 
consultar ali mesmo. Na verdade, todas 
nós tínhamos um carinho muito especial 
por essas obras, pois, além de importan-
tes, não tem muitos exemplares disponí-
veis. Então eu as considerava muito 
especiais por causa do valor histórico e 
mesmo pela importância científica que 
elas têm. 

Nessa época, como era feito o proces-
so de pesquisa bibliográfica?

Rose - Era tudo manual. Se o usuário 
queria um livro, o sistema, que hoje é 
automatizado, era feito de diversos fichá-
rios de aço, com fichinhas que a gente 
datilografava. Daí nós íamos lá e procurá-
vamos de acordo com as características 
da obra e com o número de classificação. 
Então, como também o acervo sempre 
foi organizado de acordo com a classifi-
cação, não era tão complicado de achar. 
Um serviço muito comum que eu fazia 
era o levantamento bibliográfico de 
artigos, geralmente para os alunos de 
pós e professores, que também era feito 
manualmente. De acordo com o volume 
de informação que tinha sobre o assunto, 
nós fazíamos a busca manual.

E você gostava do trabalho que 
fazia?

Rose - Era muito gostoso, muito bom. 
Hoje em dia você entra na internet e está 
tudo pronto, tudo bem mais fácil. Eu 
gostava do meu trabalho naquela época.

Adriano Kamimura Suzuki
Função: Professor Doutor 

Área: Departamento de Matemática
 Aplicada e Estatística 

Maria Rejane Moreira
Função: Analista para Assuntos 

Administrativos
Área: Serviço de Pós-Graduação

Marthus Mathias de Faria Neto
Função: Técnico para Assuntos 

Administrativos
Área: Serviço de Pessoal e Expediente

OUTROS
INGRESSANTES

SEJAM BEM-VINDOS!

Pedro Aparecido Tavares da Costa 
Apelido: Pedrinho
Cidade natal: Grandes Rios – PR
Formação: Superior incompleto
Função no ICMC: Auxiliar de Serviços 
Gerais
Área: Serviço de Apoio Operacional
Trabalho anterior: Auxiliar administrati-
vo
Uma qualidade que admira: Lealdade
Um defeito seu: Orgulho exacerbado
Hobby: Praticar esportes
O que o irrita: Brincadeiras inconvenien-
tes
Esporte ou clube preferido: Corinthians
Uma banda ou cantor: Tim Maia

Andrews Fernando de Sousa
Apelido: Mineiro
Cidade natal: Jacutinga – MG
Formação: Engenharia de Computação 
– USP São Carlos
Função no ICMC: Analista para Assuntos 
Administrativos
Área: Centro de Matemática e Estatística 
Aplicadas à Indústria
Trabalho anterior: Engenheiro de 
Telecomunicações
Uma qualidade que admira: Determi-
nação
Um defeito seu: Sou muito paciente
Hobby: Seriados
O que o irrita: Indecisão
Esporte ou clube preferido: Corin-
thians
Uma banda ou cantor: Metallica
Uma viagem dos sonhos: Gosto de 
viajar e conhecer lugares novos, não tem 
uma viagem em específico
Um lugar inesquecível: Minas Gerais
Como você se vê em cinco anos: 5 
anos mais velho
Uma mania: Organização

Uma comida: Massas em geral
Um desejo: Poder viajar para todos os 
lugares que quiser
Uma citação: "Quer você pense que 
pode ou não fazer algo, você está certo." 
Autor – Henry Ford
Qual a primeira impressão do ICMC: 
Já conhecia o ICMC, pois fui aluno.

Uma viagem dos sonhos: Para a Grécia
Um lugar inesquecível: Rio de Janeiro
Como você se vê em cinco anos: 
Realizado
Uma mania: Usar boné
Uma comida: Strogonoff de frango
Um desejo: Conhecer os EUA
Uma citação: "Cada qual sabe amar a 
seu modo; o modo, pouco importa; o 
essencial é que saiba amar." (Machado de 
Assis)
Qual a primeira impressão do ICMC: 
Uma impressão de coletividade

Como você analisa essa nova forma 
de leitura, com tablets, livros digitais 
e toda a tecnologia dos dias de hoje?

Rose - Eu acho que a tecnologia torna a 
leitura mais interessante e acessível, 
porém, ao mesmo tempo, eu particular-
mente gosto mais de pegar o papel na 
mão, sentir o livro e ler. Mas eu acho essa 
nova forma de leitura fantástica, porque 
você consegue mais rapidamente ter a 
informação. Quando não existia a parte 
digital, imagina quantos prédios e salas 
deveriam ter para armazenar um acervo 
de dez mil livros, por exemplo? Ia chegar 
uma hora que não tinha mais condições. 
É por isso que antigamente havia muito 
descarte também. No Instituto não 
fazíamos muito descarte, mas existiam 
muitas bibliotecas que descartavam livros 
desatualizados e coisas do gênero. Então, 
com o digital, o livro ocupa um espaço, 
mas é bem menor que o físico. Eu acho 
fantástico, ainda mais pra quem viveu as 
duas experiências, o antes e o depois.

O que você gosta de ler?

Rose - Eu gosto de romance. Não tenho 
um autor preferido, mas os romances 
sempre me encantam.

Qual é a sua principal lembrança do 
ICMC?

Rose - Quando nós começamos no 
Instituto, era tudo muito pequeno, então 
a convivência e a amizade eram muito 
mais intensas com todo mundo. Todos os 
professores e funcionários, na época do 
Natal, faziam festinhas de Natal, inclusive 
com as famílias. Fazíamos distribuição de 
presentes para os filhos, era muito gosto-
so, eram festas muito boas. Todo mundo 
colaborava de alguma forma. Mas isso só 
era possível porque o instituto era muito 
pequeno. Então nós tínhamos uma 
convivência, inclusive, com as famílias, 
que hoje já não tem mais. O ICMC foi 
meu único trabalho, tive todos os meus 
filhos, inclusive eu comecei a trabalhar 
grávida da minha primeira filha. Então, o 
instituto é um lugar que me traz 
lembranças muito boas.

Hoje a USP possui um complexo siste-
ma para gestão de finanças, informa-
tizado e integrado. César, na época em 
que você trabalhou no Instituto, como 
era feito o gerenciamento financeiro?
Cesar - Era terrível, uma loucura, tudo 
manual, com fichas. Era feito o empenho 

(documento utilizado em compras e 
contratações) por sete dias, tudo tinha 
que ser enviado a São Paulo para ser 
autorizado. Só então recebíamos de volta 
essa autorização e encaminhávamos ao 
fornecedor. Era um processo bem mais 
burocrático do que hoje. Para fazer uma 
compra, por exemplo, era uma marato-
na.

Como foi feito o processo de adapta-
ção às novas tecnologias no setor 
financeiro?

Cesar - Inicialmente, foi criado o SAF 
(Sistema de Administração Financeira), 
que era feito através da Telesp. Era um 
sistema que caía toda hora, era proble-
mático e muito complicado. Eu vi o 
primeiro computador que chegou em 
São Carlos, o PDP11, que foi comprado 
logo no início da computação pelo 
Instituto de Matemática. Principalmente, 
nessa época, nós tivemos muitos proble-
mas na área financeira, porque esse 
computador só trabalhava com cartões. E 
a única empresa que tinha era a IBM, que 
alugava as digitadoras de cartões. Eu 
cheguei a fazer um curso para aprender a 
lidar com esses cartões, que eram progra-
mados para executar alguma atividade 
na máquina. Era bem complicado.

No sistema atual, os funcionários tem 
acesso online a todos os holerites e 
informações contratuais. Antes, 
como era feita uma folha de paga-
mento?

Cesar - Na época era feito em São Paulo, 
só que tínhamos que ir todos os finais de 
mês até lá para empenhar a folha. Então 
todos os meses saíam todos os contado-
res aqui de São Carlos, e íamos até São 
Paulo empenhar a folha de pagamento. 
Como não existia tesoureiro, nós 
fazíamos também a função dele. No 
começo do mês íamos a São Paulo buscar 
o cheque da folha de pagamento para 
depositarmos aqui em São Carlos. Era 
bastante perigoso. Uma vez, inclusive, 
um tesoureiro da Escola de Engenharia 
foi à São Paulo trazer alguns cheques, 
alguns da Matemática. Quando ele 
voltou ao carro, tinham roubado o veícu-
lo e junto com ele os cheques. Fomos a 
São Paulo para ver o que tínhamos que 
fazer, pois o cheque não podia ser anula-
do. O adiantamento para fazer aquele 
gasto também não podia ser utilizado. 
Fomos até Campinas, passamos no 
Detran e tinham encontrado o carro. A 
pasta com os cheques estava intacta, 

porém o carro estava depenado. 

Como vocês lidavam com a mudan-
ça constante da moeda?

Cesar - Era complicado porque a gente 
tinha de fazer toda a conversão. Tudo 
tinha que fazer conversão, inclusive 
nessa parte de balanço, tínhamos que 
ajustar toda a parte de patrimônio, 
tudo tinha que ser reformulado. Depois 
do Plano Real tivemos que reajustar 
tudo. E os valores tinham que bater. 
Nós recebíamos toda a orientação de 
São Paulo sobre como esse processo 
deveria ser feito, mas de qualquer 
maneira era difícil. Por exemplo, se a 
Matemática tinha duas mil peças no 
patrimônio, tínhamos que fazer a 
conversão de tudo. E naquela época o 
instituto tinha poucos funcionários, 
tínhamos um prazo igual todos os 
outros para cumprir com um pessoal 
reduzido. 

Qual é sua principal lembrança do 
ICMC?

Cesar - O Instituto era um ambiente 
pequeno e nós tínhamos vontade de 
trabalhar. O clima era muito bom, eu 
tinha muitos amigos lá dentro. Hoje as 
pessoas não veem a hora de chegar seis 
horas da tarde para irem embora pra 
casa logo... naquela época não era 
assim. 

Como era a vida de casado dentro 
do ambiente de trabalho?

Rose - Era muito bom. Inclusive casais 
que são nossos amigos nos usam como 
referência, pois nós sempre fomos 
muito unidos. Dos funcionários do 
Instituto na época, nós éramos o único 
casal. Mas a gente não ficava junto no 
local de trabalho. Só chegávamos 
juntos e íamos embora juntos. Nem um 
cafezinho a gente tomava durante o 
expediente. Cada um ia com a sua 
turma. Sempre tivemos muita liberda-
de. O nosso casamento nunca interferiu 
de forma ruim no ambiente de traba-
lho. Quando acontecia alguma coisa 
nós também não tomávamos muito 
partido. Desentendimentos sempre 
acontecem, mas a gente evitava ficar 
falando. O Instituto é muito presente 
em nossa vida. Criamos nossos filhos lá, 
vimos nossa família ser construída 
dentro daquele lugar. Temos muitas 
lembranças boas. 

Elias Salomão Helou Neto
Departamento de Matemática
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