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ATA DA 195ª REUNIÃO DO CONSELHO DO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA  
DE  COMPUTAÇÃO E SISTEMAS DIGITAIS  -  PCS 

 
Realizada em 06-09-07, às 08h00min. 
 
Presentes: Professores Doutores Selma Shin Shimizu Melnikoff, Moacyr Martucci 
Júnior, João José Neto, Jorge Rady de Almeida Júnior, Paulo Sérgio Licciardi 
Messeder Barreto, André Riyuiti Hirakawa, Antonio Mauro Saraiva, Jorge Luis 
Risco Becerra, Anna Helena Reali Costa, Romero Tori, Edson Satoshi Gomi e o 
Representante Discente Pedro Monteiro Kayatt..  Justificaram ausência os 
Professores Doutores Antonio Marcos de Aguirra Massola, Jaime Simão 
Sichman, Paulo Sérgio Cugnasca e o aluno Fernando de Oliveira Gil. 
 
 
I - EXPEDIENTE 
I.1. Análise das atas da 193ª e 194ª reuniões do Conselho. 
Serão analisadas na próxima reunião. 
 
I.2. Comunicações 
I.2.1. Chefia do Departamento 
a) A Profª Selma informou que o IPTV está em funcionamento, desde 21 de 

agosto. Trata-se de um espaço virtual com vídeos informativos e 
educacionais produzidos pela TV USP e Unidades, gravações de palestras 
proferidas em auditórios da USP e audiovisuais elaborados por alunos e 
professores, além de transmissões ao vivo de eventos. Disse que o objetivo é 
disponibilizar informações acadêmicas de cunho científico, educacional, 
cultural, tecnológico e de saúde. O Prof. Saraiva, que participou desse 
trabalho, juntamente com a Profª Regina, faz parte da Comissão de Programa 
do canal Ciência do IPTV. O Prof. Saraiva explicou como vai funcionar o IPTV 
e se coloca à disposição dos interessados para esclarecimentos e sugestões. 
----------------------------------------------------------------------------------------------- 

b) No último dia 28 de agosto, foi realizado na EPUSP o “Safety Workshop”, 
organizado pelo GAS, com a participação de representantes da Aeronáutica. 
A Profª Selma comentou que a partir de 2002 houve grande interação entre a 
Aeronáutica e a EPUSP, resultando em diversos trabalhos acadêmicos na 
área. Este encontro teve a finalidade de renovar a intenção de continuidade 
das pesquisas da EPUSP em conjunto com a Aeronáutica. ---------------------------
---------- 

c) A Profª Selma informou que está agendada para o dia 27 de setembro, ás 
10h00min., uma reunião com todos os professores do Departamento para 
discutir a posição do PCS em relação ao oferecimento de Cursos Noturnos na 
EPUSP. Os representantes discentes também poderão participar. A Profª 
Selma informou que a comissão responsável enviou um questionário para os 
departamentos. --------------- 



 
ESCOLA POLITÉCNICA DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 
Departamento de Engenharia de Computação e Sistemas Digitais 

 
Ata 195setembro07 

 

 
Av. Prof. Luciano Gualberto – Trav. 3, 158 – CEP 05508-970– São Paulo – SP – BRASIL  

TEL.: 55 11 3091-5583 – FAX: 55 11 3091 5294 

2

d) Os editais dos Concursos de Efetivação estarão publicados até o dia 10 de 
setembro próximo e as inscrições ficarão abertas por 90 dias. As inscrições e 
a aprovação das bancas devem passar pelo Conselho de Departamento na 
reunião de dezembro de 2007 e o certame deve acontecer em janeiro de 2008. 
O Prof. Ivan e a ADUSP fizeram reuniões independentes com os candidatos 
para esclarecimentos e os interessados puderam participar e esclarecer suas 
dúvidas. -- 

e) A Profª Selma avisou que na próxima reunião do Conselho do PCS será 
apresentado o programa para concurso de Professor Doutor, categoria MS-3 
em RDIDP, para ministrar disciplinas básicas. O programa será atualizado. 
Será também apresentado o pedido de abertura de concurso para 
preenchimento dessa vaga, que foi liberada decorrente do Plano Acadêmico. 
A Profª Selma lembrou que para 2008 o PCS fará uma atualização desse 
Plano, para adiantar os próximos pedidos de claro. --------------------------------------
------------------------------------------------- 

 
I.2.2. Conselho Técnico Administrativo – CTA 
a) Houve mudanças na regra para incorporação da verba de gratificação de 

representação que, a partir dessa regulamentação, dar-se-á ao final de dez 
anos. Maiores detalhes constam da Portaria GR 3798, da Reitoria, que ficará 
na secretaria do PCS à disposição para consulta. ----------------------------------------
--------- 

b) O Diretor pede para organizar a representação dos Departamentos durante o 
mês de férias, quando o chefe de departamento, seu suplente e o decano 
devem informar quem estará responsável pelo Departamento.-----------------------
--------------- 

c) A Escola Politécnica recebeu 12 claros de Professor Doutor, decorrente do 
Plano de Metas, sendo que o PCS recebeu 01 claro de Professor Doutor em 
RDIDP. ----- 

d) O Prof. Ivan consultou os departamentos sobre a continuidade do contrato 
com a agência Acadêmica de informação, pois a verba para esse fim poderá 
ser destinada a outras prioridades da Escola e ele não tem intenção de 
continuar com o contrato. A Chefia consultou os docentes para saber a 
opinião geral do Departamento.  -----------------------------------------------------------------
------------------------ 

 
I.2.3. Congregação 
a) A Diretoria lembrou que no último dia 24 de agosto, a Escola Politécnica 

completou 114 anos de existência. -------------------------------------------------------------
---------------- 

b) O Prof. Ivan comentou que existem poucos pedidos de recurso através do 
“Projeto 1”, onde o pesquisador que tem projeto com órgãos de fomento tem 
direito de solicitar à Reitoria. Profª Selma lembrou que quem tiver esses 
projetos deve providenciar solicitação para utilizar esse recurso. Pede, ainda, 
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que os membros do Conselho avisem seus representados. O valor é de R$ 
3000,00. O prazo de solicitação é até março de cada ano.  -----------------------------
------------------------------ 

c) Com relação ao oferecimento do curso de Engenharia em Cubatão, a Diretoria 
informou que estão sendo estudados mecanismos para se passar recursos 
do Município para o Estado, evitando que haja alterações quando da 
mudança da gestão municipal. Nas discussões, foi aventada a possibilidade 
de se oferecer um Curso de Engenharia Ambiental e de Engenharia Química. 
Em Cubatão, existe um pólo de pesquisa ambiental coordenado pela EPUSP 
onde eventualmente o curso poderia ser iniciado. ----------------------------------------
------------------------------------------- 

 
I.2.4. Comissão de Orientação Didática – COD/EEL 
Nada a comunicar. 
 
I.2.5. Comissão de Graduação 
a) Prof. Risco comunicou que está preparando uma apresentação do portal de 

estágios da Escola, onde devem constar todas as informações sobre o 
assunto. Na reunião do Conselho de outubro, será feita uma apresentação 
desse site. O Representante Discente Pedro Kayatt informou que na CCQ 
existe um desejo grande para que esses procedimentos de estágios sejam 
adotados em toda a Escola e não fique somente interno ao Departamento. -----
-------------------------------- 

b) Prof. Rady informou que foram feitos os Conselhos de Classe. Sem grandes 
novidades.  ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
I.2.6. Coordenadoria dos Cursos Quadrimestrais 
Nada a comunicar. 
 
I.2.7. Comissão de Pós-Graduação 
a) Prof. Rady informou que a Pró-Reitoria de Pós-Graduação aprovou, em 29-08-

2007, a  nova proposta do Regimento de Pós-Graduação, que entrará em 
vigor em 2008, após ser análise da Consultoria Jurídica. O Prof. Rady 
divulgará esse texto por e-mail aos demais docentes do PCS.  ----------------------
-------------------------------- 

b) Prof. Rady também informou que deverão ser criadas na EPUSP Comissões 
Coordenadoras de Programas, semelhante à CAPG da Engenharia Elétrica. 
Essas novas Comissões, no entanto, diferem da CAPG quanto às eleições de 
seus membros. Disse que cada programa terá um representante e a escolha 
do coordenador e de seu vice caberá aos demais membros e não por 
indicação. Prof. Rady divulgará as atribuições dessa comissão. A Profª Anna 
comentou que essa nova medida pode gerar problemas com programas de 
áreas muito pequenas. O Prof. Romero disse que, com essa regulamentação, 
deveríamos repensar a possibilidade de o orientador pedir para usar o 
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período de 180 dias de um aluno especial. Prof. Saraiva lembrou que quando 
um aluno é aprovado no processo de ingresso ele pode, até setembro do ano 
seguinte, regularizar sua situação, uma vez que o resultado do exame fica 
valendo até setembro do ano seguinte.  ----------------- 

c) O Prof. Gomi, em agosto último, foi eleito coordenador da Comissão de 
Finanças da Pós-Graduação. É também o representante do PCS na Comissão 
de Bolsas da Pós-Graduação. Informou que foi liberada a verba PROAP. 
Comentou que a Pós-Elétrica tinha R$ 48 mil reais e a proporção de gastos  é 
de 50% para a participação de alunos em Congressos, 12% para uso social 
(por exemplo, despesas operacionais da secretaria de pós-graduação) e o 
restante cabe aos 4 departamentos da Elétrica. -------------------------------------------
------------------------------- 

d) Prof. Gomi informou que a próxima reunião da Comissão de Bolsas será no 
dia 10 de setembro e quem tiver pedidos deve enviá-los urgente para essa 
comissão. Disse, ainda, que as regras serão revisadas e esclarecidas, para 
depois serem divulgadas. Profª Anna ficou de informá-lo onde estão as regras 
da CAPES, que já estão vigentes. ---------------------------------------------------------------
--------------------------- 

 
I.2.8. Comissão de Pesquisa 
a) O Prof. Moacyr informou que na reunião do Conselho de Pesquisa da USP 

foram feitas apresentações sobre as propostas de parcerias com as empresas 
Vale do Rio Doce e Petrobrás.. --------------------------------------------------------------------
----------------- 

b) Todos os locais do simpósio de Iniciação Científica estão definidos: Humanas 
será na USP Leste, Exatas na USP. Para alunos do PIBIC a participação é 
obrigatória. Prof. Moacyr salientou que é importante que os outros alunos 
bolsistas de Iniciação Científica também se inscrevam, mesmo que não 
bolsistas do CNPq. Isso é bom para que o aluno se exponha nos eventos e 
ganhe experiência. ------------------------- 

c) O Prof. Saraiva informou sobre o Prêmio México de Tecnologia. A CPq optou 
por escolher o indicado da Poli entre os professores que são bolsistas 1ª do 
CNPq. Deles o que tinha índices melhores no Web of Science era o Prof. 
Oswaldo, do PTC, que seria o indicado.  ------------------------------------------------------
-------------------- 

d) Informou, ainda, que será lançado o edital de Bolsas AEP de Iniciação 
Científica. As Inscrições vão até 26 de setembro. A seleção para essas bolsas 
tem critérios semelhantes ao PIBICT, porém em processo separado. A idéia é 
concentrar mais no aluno que no docente, isto é, priorizar o aluno e seu plano 
de Pesquisa como critério de seleção. ---------------------------------------------------------
---------------------------- 

e) Prof. Saraiva alertou que algumas bolsas em Iniciação Científica não foram 
preenchidas. --------------------------------------------------------------------------------------------- 



 
ESCOLA POLITÉCNICA DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 
Departamento de Engenharia de Computação e Sistemas Digitais 

 
Ata 195setembro07 

 

 
Av. Prof. Luciano Gualberto – Trav. 3, 158 – CEP 05508-970– São Paulo – SP – BRASIL  

TEL.: 55 11 3091-5583 – FAX: 55 11 3091 5294 

5

 
I.2.9. Comissão de Cultura e Extensão Universitária 
Nada a comunicar. O Prof. Moacyr, no entanto, informou que participou de um 
evento na Europa e que um dos representantes da Philips teceu elogios ao Prof. 
Edson Gomi, por seu trabalho de assessoria/consultoria junto a essa empresa no 
Brasil.  ---------------- 
 
I.2.10. Comissão de Informática 
Nada a comunicar. 
 
I.2.11. Secretaria do Departamento 
Nada a comunicar. 
 
I.2.12. Palavra aos Conselheiros 
a) Prof. Gomi falou do trabalho que vem desenvolvendo juntamente com os 

alunos de graduação da Engenharia Elétrica, que buscam melhorias da Sala 
para o Aluno. Prof. Gomi explicou que existem a Sala Para o Aluno e a Sala 
Pró-Aluno. Cada unidade da USP tem uma Sala Pró-Aluno e informou que a 
da EPUSP fica no prédio do Biênio. É a Diretoria da Unidade quem financia as 
salas. Quanto à Sala para o Aluno, a da Grande Área Elétrica fica no piso 
térreo. As salas Para o Aluno da EPUSP ficam sob a responsabilidade da 
Assessoria de Informática da Escola. Em conversa com os alunos, o Prof. 
Gomi comentou que o diagnóstico foi que a maior parte dos problemas 
refere-se a infra-estrutura Um grupo de alunos se prontificou a ajudar na 
melhoria dessa sala. Para tentar ajudá-los, o Prof. Gomi propôs fazer um 
plano de obtenção de recursos junto à iniciativa privada e também que os 
alunos possam apresentar um plano de manutenção desse espaço. Disse que 
o RD Pedro Kayatt trouxe vários alunos dispostos a ajudar. Numa segunda 
reunião, pediu um documento que retratasse a atual situação para se tomar 
decisões em cima disso. Na última reunião, pediu a proposta dos alunos para 
essas melhorias. O sr. Savério, da Assessoria de Informática da Escola, está 
providenciando a compra de 200 máquinas novas para isso. A COD-Elétrica 
também comprou um servidor para ser instalado naquela sala. Prof. Gomi foi 
procurado pelo o Prof Celso Furukawa, responsável pela Sala Pró-Aluno, n 
prédio do Biênio, existem problemas parecidos ali e gostaria que o Prof. 
Gomi o ajudasse na coordenação dessa sala. Prof. Gomi lhe disse que não 
pode assumir essa tarefa de coordenação mas pode lhe apresentar um 
pessoal interessado em ajudar. O Prof. Gomi agradece o empenho dos alunos 
da Engenharia Elétrica e disse que irá continuar a auxiliá-los nessa tarefa. O 
RD Pedro Kayatt esclareceu que os alunos estão querendo criar uma 
comissão de alunos que apontem os problemas e eventualmente as possíveis 
soluções, para agilizar as providências da Assessoria de Informática da Poli, 
ou seja, descentralizar um pouco a atividade da Informática. O Prof. Saraiva 
comentou que ás vezes alunos usam o seu IP e pede atenção para esse 
problema. A Profª Selma disse que o Savério estava tentando rastrear os e-
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mails e sanar esse problema.   -------------------------------------------------------------------
- 

b) O representante discente Pedro Kayatt: informou que o Centrinho e os 
Representantes Discentes da Eng. Elétrica entraram em contato com o Prof. 
Paulo Cugnasca para tratar da SEMOP - Semana de Opções 2007. Apesar de 
que não será tão longa, como foi dito em reunião passada, ela terá uma ação 
conjunta com o Biênio.  Pedro disse, ainda, que na Revista da SEMOP haverá 
um espaço para a apresentação de todos os laboratórios da Elétrica, para 
divulgação.  ------------------- 

c) A Profª Anna foi convidada pela SBC para fazer parte do Comitê de Educação 
da SBC. Apesar do número de cursos de Engenharia de Computação no 
Brasil ser pequeno,eles querem nossa participação e, assim, efetuaram o 
convite. A Profª Anna aceitou o convite, o que deve trazer benefícios também 
para o departamento, em termos de veiculação de informações. Essa 
comissão está encarregada de organizar um conjunto de diretrizes e normas 
para a área de Computação em geral no país, visando a homologação de tais 
diretrizes no MEC. Com base nessas diretrizes curriculares, obteremos 
melhorias também dos cursos da EPUSP. --------- 

d) A Profª Anna também está trabalhando como co-organizadora do Curso de 
Qualidade de Ensino da Educação, pela SBC. O Prof. Romero disse estar 
muito aliviado por ela estar a frente disso pois estava muito decepcionado 
com a atuação dessas comissões.  -------------------------------------------------------------
---------------------- 

e) A Profª Selma informou que o PCS está reativando o programa de melhoria da 
qualidade dos serviços dos funcionários não docentes do departamento. Está 
sendo definida uma data mais adequada para a realização do evento. A Profª 
Selma antecipa suas desculpas pelo eventual transtorno durante esse 
período e conta com a compreensão dos docentes.  ------------------------------------
------------------ 

 
 
 
II - ORDEM DO DIA 
II.1. Graduação 
Nada a analisar.  
 
 
II.2. Pós-Graduação 
II.2.1. Exame de Qualificação no programa de Mestrado: 
Aprovadas as propostas de Banca Examinadora para Exame de Qualificação no 
programa de Mestrado dos candidatos: a) Olívia Mayumi Ramalho, sob o título 
“Teste de Software Interativo”, composta pelos docentes Profª Drª Lúcia Vilela 
Leite Filgueiras (orientadora) (Prof. Doutor) (PCS/EPUSP), rof. Dr. Maria Cecília 
Calani Baranauskas (Prof. Livre-Docente) (IC/Unicamp) e Prof. Dr. Almir Antonio 
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Rosa (Prof. Doutor) (ECA-USP / CTR). Suplente: Prof. Dr. Reginaldo Arakaki (Prof. 
Doutor) (PCS/EPUSP); b) Luis Gustavo Nardin, sob o título “Uma Arquitetura para 
Apoiar a Interoperabilidade de Modelos de Reputação de Agentes”, composta 
pelos docentes Prof. Dr. Jaime Simão Sichman (orientador) (Prof. Livre-Docente) 
(PCS/EPUSP), Prof. Dr. Renata Wassermann (Prof. Livre-Docente) (IME/MAC) e 
Prof. Dr. Anna Helena Reali Costa (Prof. Livre-Docente) (PCS/EPUSP). Suplente: 
Prof. Dr. Pedro Luiz Pizzigatti Corrêa (Prof. Doutor) (PCS/EPUSP). ----------------------
------------------------------------------------------ 
 
 
II.3. Pesquisa  
Nada a analisar. 
 
 
II.4. Cultura e Extensão Universitária 
II.4.1. Participação de Docente em Atividade de Extensão: 
II.4.1. a) Referendado o pedido de participação do Prof. Dr. Carlos Eduardo 
Cugnasca em atividades de Assessoria/Consultoria (art.15) junto à empresa 
KHEMIA Equipamentos Tecnológicos de Efluentes Ltda., para participar de um 
projeto PIPE-FAPESP, aprovado em nome da KHEMIA Equipamentos 
Tecnológicos de Efluentes Ltda., incubada no CIETEC, e que envolve o estudo da 
viabilidade técnica do desenvolvimento de micro-estações de tratamento 
automáticas de efluentes oriundos de soluções fotossensíveis, utilizadas na 
revelação de chapas e filmes. Essa etapa corresponde à Fase 2 do Projeto PIPE 
patrocinado pela FAPESP. O docente, que participou da FASE 1 do Projeto, 
atuará como consultor em assuntos relacionados os circuitos eletrônicos e 
programas envolvidos, visando a elaboração de um protótipo semi-industrial da 
micro-estação. Essa atividade terá duração de 12 meses, no período de 21-09-
2007 a 31-08-2008, com dedicação de 4,5 horas semanais.  ---------------------- 
 
II.4.1. b) Analisado e aprovado o pedido de participação do Prof. Dr. Marco Túlio 
Carvalho de Andrade em atividades de Assessoria/Consultoria (art.15) junto à 
empresa Bayer S. A., com o objetivo de auxiliar a desenvolver um conceito de 
autorização de acesso ao conteúdo da Intranet da empresa, considerando-se 
tanto a mobilidade física como a transferência de pessoas entre áreas e projetos. 
Essa atividade terá duração de 2,5 meses, no período de 15-10-2007 a 31-12-2007, 
com dedicação de 2 horas semanais. ---------------------------------------------------------------
--------- 
 
II.4.2.  Proposta de Projeto de Extensão 
Aprovada a proposta do Projeto de Extensão intitulado “Análise Técnica de 
Patentes”, junto à empresa Philips, através do K\NOMA – Laboratório de 
Engenharia de Conhecimento, sob a coordenação do Prof. Dr. Edson Satoshi 
Gomi, com o objetivo de preparar relatórios de avaliação técnica de Patentes da 
Philips, relacionadas a DVDs, para dar subsídios na parte técnica na defesa em 
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uma ação judicial de nulidade dessas patentes. O projeto terá Gerência de 
recursos através da FDTE.  ------------------ 
 
II.4.3. Renovação de Credenciamento de Currículo de docente junto à CERT 
Aprovados os pedidos de renovação de credenciamento dos docentes: a) Profª 
Drª Selma Shin Shimizu Melnikoff, com vencimento em 20-02-2008, com Parecer 
favorável emitido pelo Prof. Dr. Antonio Marcos de Aguirra Massola; b) Prof. Dr. 
Antonio Marcos de Aguirra Massola, com vencimento em 07-12-2007, com 
Parecer favorável emitido pelo Prof. Dr. Moacyr Martucci Júnior; c) Prof. Dr. Paulo 
Sérgio Cugnasca, com vencimento em 12-11-2007, com Parecer favorável emitido 
pelo Prof. Dr. Edson Satoshi Gomi.  -----------------------------------------------------------------
----------------- 
 
 
II.5. Pedidos de Afastamento de Docente  
II.5.1. Afastamentos a referendar: 
Referendados os pedidos de afastamento dos docentes: a) Prof. Dr. Carlos 
Eduardo Cugnasca, em 10-08-07, para participar em Banca de Defesa de Tese de  
Doutorado junto a Deptº. de Engenharia Mecânica da Escola de Engenharia de 
São Carlos, em São Carlos / SP, tendo com substituto o Prof. Dr. Antonio Mauro 
Saraiva;  b) Prof. Dr. Edson Satoshi Gomi, em 17-08-07, para visitar o Hemocentro 
de Campinas, para levantamento de requisitos para o Projeto SUS, coordenado 
pela Profª Líria M. Sato, em Campinas / SP, tendo como docente substituto o Prof. 
Dr. Marco Túlio Carvalho de Andrade; c) Prof. Dr. Edson Toshimi Midorikawa, em 
17-08-07, para participar de reunião do Projeto FAPESP “Arquitetura de Sistemas 
Abertos e Distribuídos para o Compartilhamento de Informação e Serviços de 
Saúde” e visita ao Hemocentro/Unicamp, em Campinas / SP, tendo como 
substituto a Profª Drª Líria Matsumoto Sato; d) Profª Drª Graça Bressan, de 03 a 
11-09-07, para participar do Workshop de P&D do Projeto GIGA/RNP, LNCC e do 
LANOMS 2007 – 5th  Latin American Network Operations and Management 
Symposium, em Petrópolis / RJ, tendo como substituto o Prof. Dr. Paulo Sérgio L. 
M. Barreto; e) Prof. Dr. João Batista Camargo Júnior, de 10 a 13-09-07, para 
participar do COBENGE 2007 – XXXV Congresso Brasileiro de Educação em 
Engenharia, em Curitiba / PR, tendo como substituto o Prof. Dr. Jorge Rady de 
Almeida Júnior, f) Profª Drª Líria Matsumoto Sato, em 29-08-07, para participar de 
reunião Técnica do Projeto “ Arquitetura  de Sistemas Abertos e distribuídos para 
o compartilhamento de Informação e Serviço de Saúde, em Campinas / SP, tendo 
como substituto o Prof. Dr. Pedro Luiz Pizzigatti Corrêa; g) Profª Drª Lúcia Vilela 
Leite Filgueiras, de 10 a 14-09-07, para participação em Conferência da “Interact 
2007 – IFIP International Conference on Human Computer Interaction”, como 
organizadora e também para apresentação de trabalhos, no Rio de Janeiro / RJ, 
tendo como substituto o Prof. Dr. Jorge Luis Risco Becerra; h) Prof. Dr. Moacyr 
Martucci Júnior, de 20 a 28-08-07, para participar, com apresentação de trabalho, 
do evento “Second International Conference on Comunications and Networking” 
em Xangai / China, tendo como substituto o Prof. Dr. André Riyuiti Hirakawa; i) 
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Prof. Dr. Paulo Sérgio Cugnasca, de 10 a 13-09-07, para participar do COBENGE 
2007 – XXXV Congresso Brasileiro de Educação em Engenharia, em Curitiba / PR, 
tendo como substituto o Prof. Dr. Jorge Rady de Almeida Júnior; j) Prof. Dr. 
Paulo Sérgio Licciardi Messeder Barreto, de 17 a 24-08-07, para participar da 27th  
Annual International Cryptology Conference – Crypto’2007, em Santa Bárbara / 
EUA, e de 27 a 29-08-07, para  participar, como palestrante convidado, do evento 
“IV Workshop on Cryptographic Algorithms and Protocols WCAP’2007”, 
associado ao VII Simpósio Brasileiro de Segurança da Informação e Sistemas 
Computacionais – SBSeg’07; no Rio de Janeiro / RJ,  tendo como substituto em 
ambos os períodos  a: Profª Drª Graça Bressan; k) Prof. Dr. Pedro Luiz Pizzigatti 
Corrêa, em 16-08-07, para participar de reunião técnica do Projeto temático Open 
Modeller, em São José dos Campos / SP, tendo como substituto o Prof. Dr. 
Carlos Eduardo Cugnasca, em 17-08-07, para participar de reunião no 
Hemocentro da Faculdade de Medicina da UNICAMP, para discussão sobre 
aplicação do Projeto FAPESP, em Campinas / SP, tendo como substituto o Prof. 
Dr. Ricardo Luis de Azevedo da Rocha; e em 24-08-07 para participar de reunião 
no Hemocentro da Faculdade de Medicina da UNICAMP, para tratar da aplicação 
do Projeto FAPESP, em Campinas / SP, tendo como substituto a Profª Drª Líria 
Matsumoto Sato, l) Prof. Dr. Romero Tori, de 20 a 21-08-07, para participar de 
banca de  Dissertação de Mestrado junto à Universidade Federal do Pará, em 
Belém / PA, tendo como substituto a Profª Drª Maria Alice Grigas Varella Ferreira.  
---------------- 
 
II.5.2. Pedido de Afastamento a analisar 
Aprovado o pedido de afastamento da Profª Drª Lúcia Vilela Leite Filgueiras, em 
de 20-09-07, para participação em Banca de Dissertação de Mestrado no Instituto 
de Ciências Matemáticas e de Computação – USP, em São Carlos / SP, tendo 
como substituto o Prof. Dr. Jorge Rady de Almeida Júnior.  -------------------------------
-------------- 
 
 
II.6. Relatórios de Viagem 
Aprovados os relatórios de viajem referentes aos afastamentos de: a) Prof. Dr. 
Carlos Eduardo Cugnasca (10-08-07 para São Carlos / SP); b) Prof. Dr. Edson 
Satoshi Gomi (17-08-07, para Campinas / SP); c) Prof. Dr. Edson Toshimi 
Midorikawa (17-08-07, para Campinas / SP); d) Prof. Dr. Jaime Simão Sichman (de 
01 a 06-07-07 para Rio de Janeiro / RJ); e) Profª Drª Líria Matsumoto Sato (em 04-
07-07 para o Rio de Janeiro / RJ, em 06-07-07 para São Carlos / SP e em 10-07-07 
para Campinas / SP); f) Profª Drª Lúcia Vilela Leite Filgueiras (27-07-07 para 
Campinas / SP); g) Prof. Dr. Paulo Sérgio Cugnasca (de 22 a 25-08-07, para 
Maringá / PR); h) Prof. Dr. Pedro Luiz Pizzigatti Corrêa (16-08-07 para São José 
dos Campos / SP, 17-08-07 e 24-08-07 para Campinas / SP); i) Prof. Dr. Romero 
Tori (de 28 a 31-05-07 para Petrópolis / RJ e de 20 a 21-08-2007 para Belém / PA); 
j) Profª Drª Selma Shin Shimizu Melnikoff (22-06-07 para São Bernardo do Campo 
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/ SP e 26-06-07 para São José dos Campos / SP). ----------------------------------------------
--------------------------------------------------------------- 
 
 
II.7. Relatório de Atividades de Docente referente ao Período Probatório 
Aprovado o 1º Relatório de Atividades em RDIDP do período probatório da Profª 
Drª Selma Shin Shimizu Melnikoff, com vencimento em 02-10-200, referente ao 
período de 7 de agosto de 2005 a julho de 2007, com Parecer favorável emitido 
pelo Prof. Dr. Antonio Marcos de Aguirra Massola.  -------------------------------------------
----------------------- 
 
 
II.8. Propostas de Programa para Concursos  
Referendadas as propostas de Programa para Concursos para contratação de 
Professor Doutor, MS-3 em RDIDP, relativa à 6ª Etapa do Programa de Apoio aos 
Concursos Públicos para o provimento de Cargos de Professor Doutor na USP, 
nas Especialidades: “Banco de Dados e Engenharia de Software”, “Fundamentos 
da Engenharia da Computação”, “Redes de Computadores e Segurança da 
Informação”, “Arquitetura de Computadores”, e “Tecnologia da Informação 
Aplicada ao Agronegócio e Ambiente”. ------------------------------------------------------------
-------------------------------------- 
 
 
II.9. Abertura de Concursos para contratação de Professor Doutor 
Referendados os pedidos de abertura de Concursos para contratação de 
Professor Doutor, MS-3, relativos à 6ª Etapa do Programa de Apoio aos 
Concursos Públicos para o provimento de Cargos de Professor Doutor na USP, 
nas Especialidades: “Banco de Dados e Engenharia de Software” (MS-3 em RTC), 
“Fundamentos da Engenharia da Computação” (MS-3 em RTC), “Redes de 
Computadores e Segurança da Informação” (MS-3 em RDIDP), “Arquitetura de 
Computadores” (MS-3 em RDIDP), e “Tecnologia da Informação Aplicada ao 
Agronegócio e Ambiente” (MS-3 em RDIDP). ----------------------- 
 
 
II.10. Doação de equipamentos através do Programa “Parceiros da Poli” 
Aprovado o Termo de Doação de equipamentos de rede, a serem utilizados nas 
disciplinas de Graduação PCS-2035 e 2452 de Laboratório de Redes, através do 
Programa “Parceiros da Poli com a empresa “3COM DO BRASIL SERVIÇOS 
LTDA”, cujo donatário é o Laboratório de Arquitetura e Redes de Computadores 
– LARC / PCS / EPUSP, tendo como docente responsável a Profª Drª Graça 
Bressan. --------------------- 
 
 
II.11. Reserva técnica da FAPESP 
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A Profª Selma comentou sobre a parte da reserva técnica oriunda de projetos 
com a FAPESP que vai para a Unidade. Disse que a Diretoria deve enviar à 
FAPESP um projeto informando como irá destinar essa verba. O Prof. Saraiva 
explicou que a FAPESP, no fim de 2006, resolveu alterar a forma de disponibilizar 
a reserva técnica. Para cada projeto, além do valor pedido, a FAPESP dá outro 
valor como reserva técnica (25% para Auxílios a pesquisa, e 40% para Projetos 
Temáticos,) o qual parte era de responsabilidade única do coordenador do 
projeto, e a outra parte deveria ser utilizada de comum acordo pelo coordenador 
do projeto e o chefe de departamento. A partir de 2007, a parcela compartilhada 
de todos os projetos FAPESP concedidos a pesquisadores de uma dada 
instituição, por exemplo, da Poli, vão diretamente para a Diretoria da Instituição, 
e esta deve informar à FAPESP, em fevereiro de cada ano, o plano para uso 
desses recursos. O Prof. Ivan pediu à CPq dar sugestões de como a Poli deve 
proceder com essa verba. Na reunião da CPq de setembro foram levantadas as 
seguintes possibilidades: toda a verba deve ir para a Diretoria e ela gasta como 
quiser, ou se deve ir para o departamento que a gerou e ele administra o uso 
desse valor, como antes, ou algo intermediário. A Profª Selma disse que, neste 
ano, a Diretoria consultou os departamentos no CTA. Prof. Saraiva explicou que 
existe a preocupação da FAPESP de se otimizar o uso dos recursos para infra-
estrutura, e evitar a duplicidade. Por outro lado, os próprios grupos de pesquisa 
necessitam muito dessa verba, sem a qual muitas reformas e manutenções 
pontuais de cada grupo não seriam atendidas. Na CPq, os representantes dos 
departamentos opinaram por manter o que era antes, mas a CPq pede aos 
Conselhos a opinião dos Departamentos. O Prof. Romero falou que foi pego 
nesse momento de transição e estava precisando desses recursos. Concorda 
que a única forma de os laboratórios terem um pouco mais de agilidade em 
melhorar seu espaço físico é através dessa verba. Prof. Saraiva disse que perder 
essa verba seria um desestímulo para o pesquisador. Prof. Moacyr disse que 
essa verba é para melhoria de infra-estrutura de pesquisa da instituição, e não do 
docente. Disse que, se a verba for maior do que o grupo gerador precisa, a 
Diretoria poderia melhorar a infra-estrutura da Unidade, para que se possa gerar 
mais projetos. Prof. Moacyr salientou que o mal uso desse recurso será de 
responsabilidade do chefe do Departamento. Prof. Saraiva salientou que embora 
essa verba seja para infra-estrutura de pesquisa, isso não exclui por exemplo as 
salas de docentes, onde estes fazem suas pesquisas. Isso exclui salas de uso 
didático/administrativo apenas. Comentou que esse recurso poderia ser utilizado 
também para resolver problemas comuns internamente, como a troca de todos 
os switches para melhoria da rede. O Conselho propõe que a verba venha para o 
Departamento e o coordenador, como antes, e eles administram. O Prof. André 
sugere que se divulgue no departamento as disponibilidades de emprego da 
verba do CNPq, edital Universal, pois se todos pedissem um projeto, a somatória 
dos recursos poderia ajudar a resolver problemas como os de rede. A Profª 
Selma sugeriu que cada grupo fizesse um rápido levantamento de cada 
laboratório, pois o prazo é até o dia 27 de setembro-07. É importante é que todos 
façam suas solicitações. --------------------------------------------------- 
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Nada mais a constar, a reunião deu-se por encerrada às 10h40minutos, e eu, 
Tânia Comi Pereira da Silva, secretária do Departamento de Engenharia de 
Computação e Sistemas Digitais da Escola Politécnica da USP, secretariei a 
reunião e redigi a presente ata. 
 

* * * * * 
 
 


