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Ministrada pelo Prof. Fabio Kon, a disciplina “Empreendedorismo para Ciência da Com-
putação“ procura diversificar o modo como o aluno enxerga seu futuro profissional

Conheçam a nova optativa do IME USP e 
aprendam a criar uma empresa inovadora

AULAS DE EMPREENDEDORISMO

Você já conhece 
quem cuida

da sua graduação?

SEÇÃO DE ALUNOS
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Caros leitores,
Antes de mais nada, preciso 
me apresentar a vocês, lei-
tores, como o novo editor-
-chefe do Acontece, que con-
tinua diretamente ligado à 
direção do Instituto, através 
do Serviço de Apoio Institu-
cional. Assumo com entu-
siasmo a tarefa, desejoso de 
conseguir dar continuidade 
ao ótimo trabalho do ex-di-
retor Flávio Coelho à frente 
do nosso jornal. Temos um 
novo jornalista-estagiário, 
Ricardo Martins, e continu-
amos a contar com a ex-
periência e a dedicação de 
Gislaine Olivi Lima e Roberto 
Hirata Júnior no Conselho 
Editorial e com o trabalho de 
revisão e fotografia de Julia-
na Frutuoso.
Aproveito para lembrar que 
suas críticas e sugestões são 
muito bem-vindas e podem 
ser enviadas para o endere-
ço acontece@ime.usp.br. 
Esta edição traz uma matéria 
sobre as sessões de cinema 
do CinIME, projeto do Camat 
tocado por voluntários do 
IME; o anúncio de mais um 
Encontro do BCC, que reúne 
alunos e ex-alunos do curso. 
Entrevistamos funcionários 
da Seção de Alunos sobre o 
seu trabalho e o Professor 
Fábio Kon sobre uma nova 
disciplina criada para ensi-
nar empreendedorismo aos 
alunos de graduação e de 
pós-graduação do IME.

Boa leitura! 
Severino Toscano do Rego Melo

EDITORIAL Tire suas dúvidas sobre o 
curso na Seção de Alunos

Quem algum dia já teve 
problemas ou dúvidas so-
bre a graduação, monitoria 
ou estágio, provavelmente 
passou no balcão com ja-
nela de vidro perto da en-
trada principal do Bloco B 
e conversou com uma das 
pessoas da Seção de Alu-
nos. É ela que efetiva a ma-
trícula dos estudantes, que 
retifica matrículas, analisa e 
concede os requerimentos, 
dá assistência aos alunos, 
professores e departamen-
tos em relação às discipli-
nas, dá suporte a todas as 
atividades da Comissão de 
Graduação, controla a ex-
pedição e recebimento do 
Cartão USP.
É com certeza a seção mais 
visitada pelos alunos do 

IME. Em período de aulas, 
costuma até formar filas lá. 
As dúvidas são as mais va-
riadas o possível, vão desde 
alunos procurando alguma 
sala de aula até dúvidas 
sobre estágio e monitoria. 
Vera, funcionária da seção, 
conta que algumas vezes 
surgem dúvidas engraça-
das e inusitadas como se é 
possível ficar um ano a mais 
na faculdade além do limite 
caso o aluno casar ou tiver 
filhos.
Algo curioso sobre a seção 
é que muitas vezes, alunos 
de fora do IME vão para lá 
se informar sobre a gra-
duação. Os funcionários 
ajudam como podem nas 
dúvidas mais gerais, mas re-
comendam que o aluno vá 

na seção de alunos do seu 
instituto para dúvidas mais 
específicas do curso.
Os alunos tanto gostam da 
seção que uma das turmas 
escolheu a funcionária Se-
verina para ser a homena-
geada na colação de grau 
deles. Ela diz que ficou mui-
to surpresa e muito honra-
da por ser escolhida.
Para Osvaldo Bueno de 
Moraes, chefe da Seção de 
Alunos do IME, sua função 
é “cuidar da vida acadêmica 
de todos os alunos” e para 
isso está sempre à disposi-
ção para tirar qualquer dú-
vida. 
A Seção de Alunos do IME 
funciona de segunda à sex-
ta, das 10h às 13h e das 18h 
às 20h, no térreo do Bloco B.
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A janela da Seção de Alunos é um lugar muito movimentado durante o período de aulas



Você sabia que existe uma sessão de cinema 
dentro do IME? Com pipoca e refrigerante de 
graça? É o CinIME, projeto do CAMat adminis-
trado por voluntários. Toda sexta, às 16h na 
sala B09, é passado um filme escolhido pelos 
próprios alunos através do grupo do Facebook.

Segundo Daniel Reis, aluno do IME e um dos 
envolvidos, o projeto já existe há alguns anos, 
mas possuía outro formato. Era focado em fil-
mes cult, discussões e não era muito divulgado. 
Este ano, o CinIME foi reestruturado para envol-
ver mais estudantes e se popularizar. “O CinIME 
hoje é desenhado assim” explica Daniel “Você 
vem e tem uma experiência transformadora. 
Estamos preocupados com a sua experiência. 
Queremos que você entre na sala, assista um 
filme e diga ‘Poxa, eu realmente estou na uni-
versidade? Dá para ter um negócio grátis com 
tanta qualidade assim?’”. 

Com isso, o esperado é que mais alunos se en-
volvam na vida acadêmica e queiram passar o 
seu tempo fora das aulas também no instituto. 
Para Daniel, o IME carece de tradições estudan-
tis e projetos desse tipo podem ajudar divulgar 
o próprio instituto. “O que me preocupa é que 

quando você está fora da universidade e fala 
que é do IME, as pessoas costumam perguntar 
se você é do Instituto Militar de Engenharia. 
Apesar do IME já ter bastante tempo, ele não é 
conhecido por ter tradições estudantis fortes. 
A ideia é que com o aumento do número de 
projetos similares, depois de dez, quinze anos, 
o IME passe a ser reconhecido pelos alunos da 
USP e fora”.

O CinIME hoje conta com cerca de sete volun-
tários fixos não somente do IME como também 
da Poli, ECA e FAU. Cinco filmes entram para a 
votação toda semana, sendo três sugestões dos 
alunos e duas da equipe. O filme escolhido é 
passado duas semanas depois para dar tempo 
de fazer a divulgação e os cartazes. Dentre os 
vencedores das últimas sessões temos “Frozen 
– Uma Aventura Congelante”, “Thor” e “A Meni-
na que Roubava Livros”. As sessões são abertas 
para quem quiser participar, independente-
mente do instituto, e a entrada é gratuita.

Mais informações: fb.com/cinimeusp
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No primeiro semestre deste 
ano, o IME teve pela primeira 
vez aulas voltadas para o em-
preendedorismo: a disciplina 
optativa “Empreendedorismo 
para Ciência da Computa-
ção“, oferecida para alunos 
de graduação. Ministrada 
pelo professor Fabio Kon e 
convidados, a disciplina visa 
a incentivar o interesse dos 
alunos pela criação de em-
presas inovadoras. Planeja-se 
oferecê-la anualmente e per-
mitir também a matrícula de 
alunos de outros cursos.
Para Fabio Kon, muito do ta-
lento do aluno do IME é des-
perdiçado ao entrar no mer-
cado de trabalho. “A gente vê 
alunos excelentes com ideias 

super criativas e inovadoras 
saírem daqui para trabalhar 
em um banco e passar  os 
próximos 30 anos trancado 
em uma salinha não fazendo 
nada impactante. Interessan-
te para o banco, mas impacto 
zero para o país e para a eco-
nomia.“
Conhecer o modelo de em-
preendedorismo e as startups 
de Israel foi fundamental para 
a criação da disciplina. Fabio 
conta que em Israel, já existe 
uma cultura de startups bem 
avançada, os grupos já se 
conhecem e se encontram 
periodiamente para discutir 
ideias. Isso não acontece no 
Brasil, onde as startups são 
muito distantes umas das ou-

tras e não se relacionam.
No semestre de aulas, os 
alunos tiveram contato com 
aulas de iniciação ao em-
preendedorismo além deles 
próprios criarem uma startup 
fictícia como exercício. Em 
um dos projetos, os alunos 
tiveram a ideia de criar uma 
pulseira para crianças pe-
quenas que manda um sinal 
luminoso para os pais caso 
o filho esteja se distanciando 
muito. O produto seria utiliza-
do em locais públicos como 
shoppings. Outro exemplo 
de projeto foi um que buscou 
acabar com os problemas em 
centros de atendimento de 
saúde de médicos e diferen-
tes profissonais pedirem as 

mesmas informações repe-
tidamente. As informações 
seriam guardadas em nuvem 
e criptografadas para manter 
a segurança. Os alunos des-
se último projeto decidiram 
realmente continuar com ele 
após o semestre e começar 
sua startup.
Fabio Kon se mostra bem 
otimista em relação aos resul-
tados das aulas, permitindo a 
criação de eventos como o 
InovaSampa, que acontece 
no IME, dia 16 de agosto. A 
ideia do evento é conectar 
pessoas com ideias que este-
jam procurando um co-fun-
dador para sua startup.
Para mais informações, acesse 
o site: http://goo.gl/umVsDO

Aulas de empreendedorismo
no IME

Evento: Encontro BCC
Entre os dias 8 e 12 de se-
tembro ocorre o tradicional 
Encontro do BCC. O even-
to, organizado por alunos 
da graduação do curso de 
Bacharelado em Ciência da 
Computação em conjunto 
com alguns professores do 
Departamento de Ciência da 

Computação, reúne alunos e 
ex-alunos do curso e outros 
interessados em um ciclo de 
palestras sobre diversas áreas 
da computação.
Pela ocasião especial dos 40 
anos do curso, essa edição do 
Encontro contará com convi-
dados de grande renome, no 

Brasil e fora do país, como 
Jon “Maddog” Hall, Diretor 
Executivo da Linux Interna-
tional; Joe Halpern, professor 
da Universidade de Cornell; 
Calton Pu, professor da Geor-
gia Tech.
A programação se distribui-
rá das 10h às 18h, do dia 8, 

segunda-feira, ao dia 12 de 
setembro, sexta-feira, com 
um coffee break para os par-
ticipantes.
Para mais informações, aces-
se a página oficial da organi-
zação no Facebook (fb.com/
EncontroBCC) e o site: bcc.
ime.usp.br/40anos.


