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IME-USP homenageia Prof. Imre Simon

Obras na calçada fazem parte de um pacote de reformas para melhoria dos espaços de convivência página 3

UNESCO declara dia 14 de março como Dia Internacional da Matemática no “Você Sabia?” página 4

Cerimônia de homenagem conta com a presença dos familiares do Professor, inclusive sua mãe



EDITORIAL

Prezados leitores, 
Nesta edição de final de 

ano, o Acontece traz como 
temas a homenagem  ao Pro-
fessor Imre Simon, realizada 
em outubro, nas dependên-
cias do Auditório do CCSL. As 
obras realizadas em 2019 e as 
que estão previstas para 2020, 
ano em o que o IME completa 
50 anos de ,existência, e a pro-
clamação do Dia Internacio-
nal da Matemática.

A homenagem ao profes-
sor Imre Simon aconteceu 
no dia 25 de outubro de 
2019, e contou com a pre-
sença de docentes, amigos e 
familiares do professor.

O Auditório do Centro de 
Competência em Software Li-
vre foi renomeado para Audi-
tório Imre Simon, uma home-
nagem ao professor  pela sua 
grande contribuição ao IME e 
ao Departamento de Ciência 
da Computação.

A reestruturação das cal-
çadas internas e externas, a 
instalação dos pára-raios e a 
reforma da passarela foram 
algumas das obras executa-
das em 2019 e o marco inicial 
de várias outras que serão 
executadas até o final de 
2020, como parte das ações 
em comemoração aos 50 
anos IME. Ao final, no “Você 
Sabia?”, como e quando foi 
decretado o Dia Internacional 
da Matemática pela UNESCO.

Esperamos que gostem 
das matérias.

Boa Leitura!
Conselho Editorial

 Outra obra concluída 
em 2019 foi a instala-
ção do Sistema de Pro-
teção Contra Descargas 
Atmosféricas (SPDA), 
programada desde o 
ano passado, com cus-
to de R$ 53.590,02. 

Em 2020, como parte 
das ações em comemo-
ração aos 50 anos IME, 
planeja-se a reforma do 
Auditório Jacy Monteiro 
e a pintura das fachadas 
dos Blocos A e B. 

Além das obras de in-
fraestrutura, será finaliza-
da a instalação das novas 
câmeras de segurança e 
obras de manutenção e 
reparos nas salas de aula 
e sanitários. 

De acordo com Gislai-
ne Olivi, é importante 
ressaltar que sem o em-
penho das equipes de 
manutenção, compras 
e licitações, a execução 
desses serviços ficaria 
emperrada e não teria 
saído do papel.

IME-USP realiza obras na 
área de convivência

O IME começa 2020, ano 
em que completa 50 anos 
de existência, com a ex-
pectativa de realizar vários 
projetos de reformas e me-
lhorias em suas instalações. 

Algumas obras foram 
iniciadas e finalizadas em 
2019, como a reforma da 
passarela, onde foram tro-
cadas as telhas e canaletas, 
e realizada a pintura e a 
substituição da iluminação 
por lâmpadas de led. A 
reforma foi custeada com 
verba orçamentária do IME, 
no valor de R$ 10.040,00. 

Também em 2019, a par-
tir da negociação com a 
Prefeitura do Campus, foi 
possível antecipar a refor-
ma das calçadas internas 
e externas, prevista inicial-
mente para 2020, mas que 
foi realizada em outubro, 
em tempo recorde de duas 
semanas, sem nenhum 
custo para o Instituto. 

Segundo Gislaine Olivi, 
assistente administrativa, 
o objetivo de executar a 

reestruturação das cal-
çadas em 2019 foi o de 
conciliar com a obra de 
paisagismo, que estava 
prevista para iniciar no 
mês de novembro, mas 
que não seguiu adiante 
em função do fechamen-
to orçamentário da USP. O 
projeto de paisagismo foi 
elaborado por um arqui-
teto paisagista, que rece-
beu antecipadamente a 
planta com a nova dispo-
sição das calçadas. 

O projeto inclui os can-
teiros internos do Bloco B, 
os jardins entre os Blocos 
A e B, a área no entorno 
do elevador do Bloco A, a 
frente e a lateral do Bloco 
C e a área verde que fica 
entre o IME e a FAU. 

O processo de licita-
ção foi realizado, com a 
participação de várias 
empresas, sendo que o 
valor da vencedora ficou 
em R$ 64.654,39, com 
previsão de execução a 
partir de janeiro.



No dia 25 de outubro-
de 2019, o auditório do 
Centro de Competência 
em Software Livre foi rei-
naugurado para home-
nagear o Professor Imre 
Simon, grande teórico 
da computação e pionei-
ro o fomento do desen-
volvimento de Software 
Livre no Brasil. Imre fale-
ceu no dia 13 de agosto 
de 2009, um dia antes de 
completar 66 anos.

O evento contou com 
a participação de fami-
liares, inclusive sua mãe, 
ex- alunos e  ex-orientan-
dos e companheiros de 
longa data  do professor 
Imre Simon. Ao final do 
evento, o chefe do de-
partamento de Ciência 

da Computação Marcelo 
Finger inaugurou a placa 
que leva o nome do pro-
fessor ao auditório.

O Diretor do IME-USP, 
Júnior Barrera, abriu as 
homenagens, e em seu 
discurso  relatou alguns 
fatos notórios que o pro-
fessor realizou. Dentre 
eles, o professor Imre foi 
um dos primeiros brasi-
leiros a ter um título de 
Doutorado pela Univer-
sidade de Waterloo, no 
Canadá,  um dos precur-
sores da área da Ciência 
da Computação da USP  
e do Brasil, um dos cria-
dores do Departamento 
de Ciência da Computa-
ção no IME-USP, e cria-
dor e primeiro coorde-

nador da gestão central 
da Informática na USP, 
que originaria a Superin-
tendência de Tecnologia 
da Informação.

Imre participou, desde 
o início de sua trajetória 
na USP como estudante 
em 1962, de um grupo 
de docentes e estagi-
ários que estudariam 
computação a partir de 
um IBM 1620, núcleo 
esse que viria a se tornar 
o Centro de Computação 
Eletrônica (CCE) da USP.  
Imre foi docente do IME-
-USP por quase 40 anos. 
Primeiramente foi con-
tratado para ser docente 
da Faculdade de Higiene 
e Saúde Pública da USP e 
pela UNICAMP, mas logo 

tornou-se docente do 
Instituto de Matemática 
e Estatística.

Além disso, dentro 
do Instituto o profes-
sor teve diversas con-
tribuições acadêmicas 
e administrativas. Imre 
ajudou a desenvolver o 
curso de Bacharelado 
em Ciência da Compu-
tação do IME, bem como 
seus cursos de pós-
-graduação.  Ainda es-
tabeleceu um grupo de 
Teoria da Computação, 
com fortes colaborações 
no país e no exterior. 
 
* Informações retiradas 
do livro “Humanistas e 
Cientistas do Brasil: Ciên-
cias Exatas EDUSP” (2015)

Prof.  Imre Simon recebe homenagem do 
Departamento de Ciência da Computação
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VOCÊ SABIA? Novo  Dia  Internacional  da  Matemática
A União Internacional da Matemática levou, para a UNESCO, o projeto de instituir o 
dia 14 de março como o Dia Internacional da Matemática. A declaração ocorreu na 
40ª Conferência Geral da UNESCO, no dia 26 de novembro de 2019.

O dia 14 de março, ou 3/14 em formato americano, já é comemorado como dia do Pi 
em diversos países.  A escolha da data se deu por conta da importância do número π 
(pi).A expansão do dia do Pi passa agora a abranger todo o espectro da Matemática. 

Veja agora a matéria completa no site do IME: https://www.ime.usp.br/destaques/
dia-internacional-matematica


