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Instituto de Matemática, Es-
tatística e Computação Cien-
tífica (Imecc) da Unicamp re-

gistra alguns marcos em 35 anos de
vida. Pelo menos 90% dos alunos dos
cursos de graduação da Universida-
de têm aula na unidade, foi ali que
se defendeu a primeira dissertação
de mestrado, e o primeiro curso no-
turno, de licenciatura em matemá-
tica, começou a funcionar em 1988.
Os números não param: são 102 pro-
fessores, todos com titulação míni-
ma de doutor, 100 alunos na pós-gra-
duação (68 de mestrado e 32 de dou-
torado), fora outros 915 na gradua-
ção. No período, o Imecc formou 652

mestres, 205 douto-
res e 2.690 na gradu-
ação. Para marcar
os 35 anos e resgatar
parte de sua histó-
ria, acaba de lançar

um site comemorativo (www.ime.u-
nicamp.br/imecc35) e inaugurou no
último dia 8 a exposição Kairós, que
permanece até outubro no térreo da
unidade.

Uma ampla programação, que se
encerra no dia 4 de dezembro, com
uma festa para a comunidade inter-
na, faz parte das atividades previs-
tas pelo Imecc. �Os 35 anos são como
a vida útil de um professor�, compa-
ra o professor Laércio Vendite, do
Departamento de Matemática Apli-
cada, que encabeça a comissão en-
carregada de programar as ativida-
des de aniversário. Tudo começou
no final de junho, quando a profes-
sora Olga Rodrigues de Moraes Von
Simson, da Faculdade de Educação
e coordenadora do Centro de Memó-
ria Unicamp (CMU), realizou uma
palestra no Imecc e abordou a �Me-
mória, cultura e poder na sociedade
do esquecimento�.

Há documentos importantes do
Instituto que se perderam com o tem-
po. Um deles, de 1966, entretanto,
está bem guardado no Sistema de
Arquivos da Universidade (Siarq) e
mostra a decisão do Conselho Esta-
dual de Educação, autorizando a ins-
talação e o funcionamento do Institu-
to de Matemática. Isso viria a se con-
cretizar apenas dois anos depois, em
1968. Contudo não há uma data pre-
cisa da primeira aula da unidade ou
mesmo de sua instalação oficial.

O site dos 35 anos pretende cobrir
lacunas desse tipo, a partir de colabo-
rações recebidas dos atuais e ex-alu-
nos, professores e funcionários. Uma

das iniciativas é entrevistar persona-
lidades como Rubens Murilo Mar-
ques, o primeiro diretor (1967-1971),
que ainda está em atividade na Fun-
dação Carlos Chagas. Ele é um dos
nove diretores que o Imecc já teve,
dois deles já falecidos. O atual, João
Frederico da Costa Azevedo Meyer,
o Johnny, no cargo desde o início des-
te ano, foi formado na primeira tur-
ma do Instituto, em 1970. Nos 35 anos
passaram pela direção do Imecc, além
de Rubens e Johnny, Ubiratan Dam-
brósio (1972-1979), Ayda Ignez Ar-
ruda - falecida (1980-1983), Antonio
Mário Sete - falecido (1983-1986),
Marco Antonio Teixeira (1986-1990),
Alcebíades Rigas (19901994), Waldyr
Alves Rodrigues Jr. (1994-1998) e José
Luiz Boldrini (1998-2002).

Quando Rubens Marques dirigiu
o então Instituto de Matemática, Es-
tatística e Ciência da Computação,

ele funcionava em um anexo ao Ins-
tituto de Física. Depois o Imecc - que
manteve sua sigla, mesmo tendo
�perdido� o Departamento de Ciên-
cia da Computação, transformado
no Instituto de Computação em 1996
- teve sua sede no prédio que atual-
mente funciona a Diretoria Geral da
Administração (DGA). A atual sede
foi inaugurada em 1986.

Para Johnny, atual diretor do Imecc,
o momento é de planejar o futuro. Um
grupo projeta no momento o que o
Instituto poderá ser em 2010. Ele lem-
bra que a unidade compete com ou-
tras instituições que apenas realizam
pesquisas. O Imecc, ao contrário, se
preocupa também na formação ma-
temática de muitos cursos da Uni-
camp. São pelo menos 6 mil alunos a
cada novo semestre. A pesquisa e a
pós-graduação são preocupações,
voltadas sempre para as três áreas de

sua atuação, a matemática, a matemá-
tica aplicada e a estatística.

Outros marcos  - O Imecc guarda
em sua história alguns fatos da ino-
vação tecnológica. O primeiro fax e
a primeira impressora a laser da U-
nicamp foram utilizadas na unida-
de. Não é isso apenas. A interligação
de computadores em rede foi pio-
neirismo do Imecc. Na época, o sis-
tema era alimentado por um compu-
tador IBM 1130. Eram necessários de
300 a 400 cartões perfuráveis só para
registrar as médias dos alunos de
uma classe. A evolução natural trou-
xe para o instituto o uso do código de
barras. Isso foi em 1992, quando nem
supermercados ou mesmo videolo-
cadoras se utilizavam da técnica. A
biblioteca do Imecc foi pioneira, gra-
ças à doação do sistema recebida de
Jean Philipe Geara, que representa-
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Pioneirismo na
interligação de
computadores

O

ministro do Desenvolvi-
mento, Indústria e Comér-
cio Exterior, Luis Fernando

Furlan, e o secretário estadual da
Agricultura, Antonio Duarte No-
gueira participam no dia 25 (quin-
ta-feira), do Fórum Permanente de
Agronegócios, idealizado pela Co-
ordenadoria Geral da Universida-
de (CGU) e Coordenadoria de Re-
lações Institucionais e Internacio-
nais (Cori). O quarto seminário da
série abordará o tema �Mercado
Internacional para o Agronegócio

Brasileiro� e acon-
tece das 9 às 18 ho-
ras, no Auditório
da Biblioteca Cen-
tral. Desta vez, o e-
vento é organiza-
do pela Faculdade

de Engenharia de Alimentos e
traz para o centro do debate as
questões de como a Universida-
de pode participar ainda mais na
promoção de um desenvolvi-
mento sustentado com base em
tecnologia para o agronegócio.

Durante a programação, pes-
quisadores, especialistas e repre-
sentantes governamentais irão

discutir aspectos como competiti-
vidade, novos produtos e a inserção
nos mercados internacionais do a-
gronegócio. Também serão avalia-
dos os desafios tecnológicos, empre-
sariais e também políticos a serem
superados.

A abertura, às 9 horas, será feita
pelo vice-reitor da Unicamp, profes-
sor José Tadeu Jorge. Na seqüência,
o secretário estadual de Agricultu-
ra, Antonio Duarte Nogueira, e o
economista e professor da Unicamp
Mário Ferreira Presser abordam o
Cenário Internacional. Às 10h45 está
prevista a mesa-redonda Inovação
Tecnológica e Novos Produtos no Agro-
negócio, coordenada por Alberto Por-
tugal, diretor executivo da Inova-
camp. Neste tópico, o pesquisador
da Embrapa da Agroindústria de
Alimentos, Esdras Sundfeld fala so-
bre Inovação Tecnológica: Tendências na
Área de Alimentos e, o diretor geral do
Ital, Luis Fernando Ceribelli Madi,
aborda Os Institutos de Pesquisa no Es-
tado de São Paulo.

No período da tarde, o evento pros-
segue a partir das 14 horas. Desta vez,
o diretor da Faculdade de Engenha-
ria de Alimentos (FEA), Carlos

Fórum debate inserção do agronegócio no cenário internacional
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Organizado
pela FEA,
evento será
no dia 25

Alberto Rodrigues Anjos, aborda
o tema As propostas tecnológicas da
Unicamp na competitividade dos A-
gronegócios  brasileiros,  o pesquisa-
dor da FEA Pedro Eduardo de Fe-
lício enfoca Nelore Natural, o Bra-
zilian Beef no mercado mundial, e a
professora da Feagri Irenilza de
Alencar Naas  fala sobre Rastrea-
bilidade na Cadeia da Avicultura Bra-
sileira.

Às 15h45, as últimas palestras
tratarão dos temas A Estratégia
Latino-Americana na Discussão do
Agronegócio na ALCA e Efeitos po-
sitivos e negativos da biotecnologia
em economias agrícolas nos países de
menor desenvolvimento; serão pro-
feridas pelo ministro do Desen-
volvimento, Indústria e Comér-
cio Exterior, Luis Fernando
Furlan e pela argentina Maria
Susana Tabieres, respectivamen-
te.

O reitor Carlos Henrique de
Brito Cruz encerra o evento às
17h30. As inscrições são feitas no
dia do evento. Informações adi-
cionais pelos telefones 3788-4097,
com Maria Alzira, ou 3788-4750,
com Ana.O secretário estadual da Agricultura, Antonio Duarte Nogueira, participa do seminário

Vista área do Imecc e seu diretor, João Frederico da Costa Azevedo Meyer (destaque), formado na
primeira turma do Instituto: pelo menos seis mil alunos a cada semestre

va o novo sistema na França.

Ex-alunos  - O Imecc está à pro-
cura de seus alunos. Pede que eles
entrem em contato com o Institu-
to através do ícone Fale Conosco
do site dos 35 anos, http://
www.ime.unicamp.br/imecc35/.
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