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ATA DA 196ª REUNIÃO DO CONSELHO DO DEPARTAMENTO DE 
ENGENHARIA  DE  COMPUTAÇÃO E SISTEMAS DIGITAIS  -  PCS 

 
Realizada em 04-10-07, às 08h00min. . 
 
 
Presentes os Professores Doutores Selma Shin Shimizu Melnikoff, Moacyr Martucci 
Júnior, João José Neto, Paulo Sérgio Cugnasca, Jorge Rady de Almeida Júnior, 
André Riyuiti Hirakawa, Paulo Sérgio Licciardi Messeder Barreto, Jaime Simão 
Sichman, Romero Tori, Edson Toshimi Midorikawa, Antonio Mauro Saraiva, Edson 
Satoshi Gomi, o representante discente Fernando de Oliveira Gil, e, como 
convidado, o Prof. Dr. Wilson Vicente Ruggiero. Justificaram ausência os 
professores Carlos Eduardo Cugnasca e Jorge Luis Risco Becerra. 
 
 
 
I - EXPEDIENTE 
I.1. Análise das atas da 193ª, 194ª e 195ª reuniões do Conselho. 
Aprovadas. 
 
 
I.2. Comunicações 
I.2.1. Chefia do Departamento 

a) No dia 27 de setembro último, o PCS discutiu o oferecimento de Cursos 
Noturnos pela EPUSP. Nessa reunião estavam presentes os professores 
Jaime, Anna, Moacyr e Selma. O PCS decidiu que é favorável ao curso, com 
aumento do número de vagas. O número de cursos a propor foi de pelo 
menos um e seria com foco multidisciplinar, observando a necessidade do 
mercado, com perfil de Engenheiro de Computação, Telecomunicações e 
Automação. Na resposta ao questionário, a Profª Selma condicionou o 
oferecimento do curso à existência de recursos. -------------------------------------- 

b) No dia 11 de outubro haverá o 4º Encontro de Qualidade dos funcionários 
não docentes do PCS.. Na manhã do dia 11 os funcionários estarão 
participando do evento e, portanto, não estarão à disposição dos docentes. É 
importante que todos os funcionários participem do encontro. A Profa. Selma 
solicita compreensão dos docentes. ------------------------------------------------------ 

c) Profª Selma informou que, de agora em diante, os recursos dos cursos de 
Extensão geridos pela FDTE serão repassados através da verba 
orçamentária. A Profª Selma informou que os docentes podem optar que a 
gestão dos cursos seja através da FDTE ou FUSP. ---------------------------------- 

d) O PCS está recebendo, como doação da CPTM, o NPD – Núcleo de 
Processamento de Dados. Esse sistema é resultado de um projeto que o 
Departamento fez há mais de 20 anos junto à CPTM, através da FDTE. As 
negociações para essa transferência estão sendo feitas há mais de um ano. 



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

 
Ata 196outubro07 

 
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

Este equipamento ficará em exposição permanente na frente da sala C1-49 
e, para isso, o PCS está solicitando reforma e material através da verba 
orçamentária. Essa aquisição está em fase final e a condução dos trabalhos 
está sendo feita pelos professores Jorge Rady e Kechi Hirama. A Profª Selma 
já alertou nova chefia da COD que o espaço onde se encontra o NPD já 
estava reservado para esse fim. O PCS também está contatando as pessoas 
que trabalharam no projeto na época, para preparar um texto e enviar as 
informações. Prof. Rady informou que, nesta segunda feira, 1º de outubro, 
vieram pessoas de algumas empresas observar o espaço para apresentar 
propostas para a reforma do local. A Profª Selma comentou que a Profª Edith, 
que também está cuidando da comemoração de aniversário da FDTE, irá 
ajudar na divulgação da transferência do NPD para ao PCS/EPUSP. ---------- 

e) Na próxima reunião de Conselho será feita a indicação de representantes do 
PCS na CPq/EPUSP, pois o mandato dos atuais representantes está no final. 

 
I.2.2. Conselho Técnico Administrativo – CTA 

a) Ainda não há nada definitivo sobre o oferecimento do curso de Engenharia 
em Cubatão. ------------------------------------------------------------------------------------ 

b) O Workshop sobre o Ensino de Engenharia, em Coimbra, realizado no 
período de 03 a 06 de setembro, teve 20 representantes da EPUSP. Disse 
que o evento foi muito parecido com o COBENGE do Brasil. Informou que, no 
dia 15 de outubro, será feita uma apresentação, na EPUSP, sobre o que foi 
discutido no evento de Portugal. O Prof. Hachich, do PEF, está organizando 
esse evento, na qual deverão haver 3 mesas redondas para discussão dos 
temas. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

c) Prof. Ivan está elaborando projeto de auxílio aos docentes que têm em média 
08 horas-aula em sala de aula por semestre, através da alocação de um 
monitor para auxiliar nas disciplinas de graduação ou valor equivalente da 
bolsa do monitor. Quanto esse recurso começar a ser aplicado, o PCS irá 
decidir como irá gerenciar esse auxílio. ------------------------------------------------- 

d) Outro projeto da Diretoria em estudo é premiar docentes que tenham artigos 
publicados em revistas de impacto. ------------------------------------------------------ 

e) Os seguintes chefes eleitos foram apresentados aos membros do CTA: Prof. 
Celso Pupo Pesce, do PME, o Prof. Luiz Cláudio Ribeiro Galvão, do PEA, e o 
Prof. Wilhelmus Adrianus Maria Van Noije, do PSI. --------------------------------- 

f) A Diretoria informou que existe um grupo de ex-alunos querendo promover 
doações para melhoria da infra-estrutura da Escola. Prof. Ivan solicitou que 
os departamentos que tivessem algum projeto de infra-estrutura já pronto o 
enviassem à Diretoria, para ser incluído na avaliação. ------------------------------- 
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I.2.3. Congregação 
Não houve reunião. 
 
I.2.4. Comissão de Orientação Didática – COD/EEL 

a) A COD decidiu recuperar um projeto, já elaborado em gestões anteriores, 
para a construção de um prédio didático ao lado do prédio de Engenharia 
Elétrica. Será feita uma revisão desse projeto, para se enviado à Diretoria 
como proposta para melhoria de infra-estrutura proposta pelos ex-alunos. ---- 

b) Foi comunicada a nova presidência da COD-Elétrica, que tem o Prof. Roberto 
Moura Sales como presidente e a Profª Selma S. Shimizu Melnikoff como 
suplente.  ----------------------------------------------------------------------------------------- 

c) O Processo de reforma da secretaria da COD, em andamento e será feito por 
partes, com recursos de verba orçamentária. ------------------------------------------ 

d) Profª Selma informou que está sendo feita, através do Sistema Mercúrio, a 
compra de um piano pela COD-Elétrica, que será utilizado nos eventos 
realizados neste prédio, como o da SAPO – Semana de Artes na Poli. --------- 

 
I.2.5. Comissão de Graduação 
Prof. Paulo informou que a verba Pró-Lab, de re-equipamento de Laboratório 
Didático, no valor de 10 mil reais, está disponível, para ser gasto via Mercúrio. Este 
ano, a verba será para re-equipar o laboratório de Engenharia de Software. ---------- 
 
I.2.6. Coordenadoria dos Cursos Quadrimestrais 
Profª Selma informou que na próxima reunião será apresentado o portal de estágio, 
que está sendo feito pelo Prof. Risco, com o auxílio de estagiários. O PCS irá utilizar 
inicialmente, para detectar eventuais problemas, mas a idéia será implantar esse 
portal também para o Curso Cooperativo de Química. --------------------------------------- 
 
I.2.7. Comissão de Pós-Graduação 

a) O Prof. Rady informou que foram agendadas duas reuniões extraordinárias 
da CPG para detalhar os novos processos de indicação de representantes de 
cada Programa de Pós-Graduação da EPUSP, bem como a transição entre o 
regimento atual e o novo regimento, que entrará em vigor após sua 
publicação pela Pró-Reitoria de Pós-Graduação da USP. -------------------------- 

b) Segundo o Prof. Rady, o exame para ingresso no Mestrado vai ser obrigatório 
para todos os candidatos. Além disso, haverá uma unificação dos exames em 
cada área de concentração. ----------------------------------------------------------------- 

c) A Microeletrônica usará o exame de ingresso para classificação dos alunos 
candidatos a bolsas. --------------------------------------------------------------------------- 

d) Em breve o Prof. Rady anunciará a data do seminário da sub-área de 
Sistemas Digitais, destinado aos candidatos ao ingresso. -------------------------- 

e) Também em breve o Prof. Rady solicitará a elaboração das questões a serem 
aplicadas no exame de ingresso no Mestrado da área de Sistemas Digitais. -- 

 
I.2.8. Comissão de Pesquisa 
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a) Prof. Moacyr lembrou que nesta data, 04 de outubro de 2007, comemora-se 50 
anos do lançamento do Sputnik. Esse fato é importante para a pesquisa. 
Comentou que esse evento foi produto de pesquisa e gerou mais pesquisas, 
resultando tecnologia. ---------------------------------------------------------------------------- 

b) Foi aprovado o edital de Pré-Iniciação Científica da Universidade. É importante a 
inserção da escola pública nesse programa, para descoberta de novos talentos. 
Pode ser, do ponto de vista social, um incentivo ao aluno a buscar o curso na 
Escola Politécnica, mas é necessário tomar cuidado pois, se não conseguir ser 
aprovado no vestibular, pode haver uma inversão de expectativas. ------------------ 

c) O Prof. Saraiva informou que os pós-doutoramentos passarão a ser geridos pela 
CPq, em breve, e para isso deverá ser criado um grupo que definirá as regras 
da Escola Politécnica. ----------------------------------------------------------------------------- 

d) Prof. Saraiva disse, ainda, que foi levada à CPq a posição do PCS sobre a 
destinação da reserva técnica dos projetos FAPESP. Há consenso na comissão 
de que os recursos deveriam voltar aos departamentos e que os docentes que 
os originaram deveriam ser ouvidos. A Profª Carmen, presidente da CPq, 
elaborará uma carta, que será analisada na próxima CPq, com a sugestão final 
a ser levada ao Diretor.  -------------------------------------------------------------------------- 

 
 
I.2.9. Comissão de Cultura e Extensão Universitária 
Nada a comunicar. 
 
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) O Prof. Wilson sugere que o PCS utilize um canal didático, como o canal 
USP, para otimizar as aulas do departamento. A USP está investindo nisso. 
Desta forma o PCS estaria utilizando os recursos da Universidade e não 
somente os do Departamento. Prof. Wilson acha que vale à pena o 
Departamento pensar a respeito. Comentou que a infra-estrutura para essa 
ferramenta está funcionando bem.  ------------------------------------------------------- 

b) Prof. Moacyr fez um agradecimento ao PCS, pois O NUDI tem dificuldades 
em achar colaboradores para parcerias PITE e PIPE, da FAPESP, e o PCS 
sempre se mostrou solícito em cooperar com as empresas. Prof. Moacyr 
também registra o agradecimento do NUDI ao Prof. André Hirakawa por ter 
auxiliado a USP na análise e decisão das demandas do edital para da 
instalação de câmaras de segurança para a Universidade de São Paulo. ---- 

c) O Prof. Gomi informou que no corredores de acesso aos laboratórios 
didáticos serão instaladas câmeras e os usuários serão filmados. -------------- 
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d) O Prof. Midorikawa disse que o Prof. Mário Donato esteve no Brasil para 
fazer a inscrição do concurso de Professor Doutor (sexta etapa) e comentou 
que seu pós-doutoramento está indo muito bem. Prof. Mário lhe disse que na 
Universidade do Texas houve uma certa reação de barreira com ele no início, 
mas aos poucos, com seu trabalho, conseguiu solidificar seu relacionamento, 
o que deve abrir portas para novos pesquisadores naquela Universidade. --- 

e) Prof. Paulo Barreto parabeniza a iniciativa iPoli dos alunos para facilitar o 
intercâmbio não só dos alunos da Escola Politécnica no Exterior, mas 
também para os alunos do exterior; Prof. Paulo Barreto recebeu um visitante 
da Alemanha  por duas semanas e este foi muito bem acolhido. ---------------- 

f) Prof. Jaime agradeceu aos colegas que responderam o questionário sobre 
cursos noturnos. ------------------------------------------------------------------------------- 

g) Prof. Jaime recebeu a visita do Professor Helder Coelho, da Universidade de 
Lisboa, que desenvolve um projeto em parceria o LTI. Disse, ainda, que ao 
viajar para participar de uma banca na PUC-RJ, aproveitou para participar do 
Winds@Rio 2007, evento destinado a aumentar os projetos que envolvam 
grupos europeus e brasileiros. Sentiu uma receptividade muito grande da 
parte dos grupos da Europa. Acha que o PCS deve buscar mais projetos em 
parceria com europeus. Prof. Moacyr comentou sobre as chamadas que 
estão sendo abertas para projetos com parcerias européias, de cooperação 
internacional – CORDIS. -------------------------------------------------------------------- 

h) O Prof. João José Neto disse que, durante sua aula de pós-graduação, a 
COD autorizou uma festa e o barulho atrapalhou muito. ---------------------------- 

i) O Representante Discente Fernando Gil falou da Semana de Opções – 
SEMOP, que vai acontecer ainda neste mês de outubro. A palestra do PCS 
será no dia 19 de outubro, às 11h00min., e será estendida aos alunos do 
Biênio. Fernando disse ainda que, para a revista de divulgação da SEMOP, 
além do material costumeiro, serão disponibilizados textos sobre cada 
laboratório. O Centrinho pedirá auxílio a empresas para o patrocínio do 
lanche e das revistas. ------------------------------------------------------------------------ 

j) Fernando informou ainda sobre o Segundo Congresso de Estandes da 
EPUSP, prevista para todos os anos ímpares, organizado pelo Grêmio 
Politécnico. O objetivo é que as Teses dos alunos sejam de discussão entre 
os próprios alunos da EPUSP. ------------------------------------------------------------ 

k) No sábado, dia 29 de setembro, foi realizado na Escola Politécnica a primeira 
ação do "Projeto Formando Cidadão". Alunos fizeram o plantio de 120 mudas 
na região do Cabuçu, em Guarulhos. No dia 20 de outubro ocorrerá o 
segundo evento, onde haverá uma caminhada para arrecadar auxilio para a 
AACD." ------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
II - ORDEM DO DIA 
II.1. Graduação 
Nada a analisar. 
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II.2. Pós-Graduação 
II.2.1. Exame de Qualificação no programa de Mestrado: 
Aprovada a proposta de Banca Examinadora para Exame de qualificação no 
programa de Mestrado do candidato: Wagner Augusto Pires Coimbra, sob o título 
“Sistema de Computação ubíqua para Apoio a Projetos”, composta pelos docentes 
Prof. Dr. Edson Satoshi Gomi (orientador) (Prof. Doutor) (PCS/EPUSP), Prof. Dr. 
Reginaldo Arakaki (Prof. Doutor) (PCS/EPUSP) e Prof. Dr. Guiou Kobayashi (Prof. 
Doutor) (UFABC). Suplente: Prof. Dr. Marco Túlio Carvalho de Andrade (Prof. Livre-
Docente) (PCS/EPUSP). ------------------------------------------------------------------------------ 
 
II.2.2. Exame de Qualificação no Programa de Doutorado: 
Referendada a a proposta de Banca Examinadora para Exame de qualificação no 
programa de Doutorado  do candidato Mário Aparecido Corrêa, sob o título 
“Modelo de Veículos Aéreos não Tripulados baseados em Sistemas Multiagentes”, 
composta pelos docentes Prof. Dr. João Batista Camargo Jr. (orientador) (Prof. 
Livre-Docente) (PCS/EPUSP), Profª Drª Anna Helena Reali Costa (Prof. Livre-
Docente) (PCS/EPUSP) e Prof. Dr. Paulo Sérgio Cugnasca (Prof. Doutor) 
(PCS/EPUSP).  Suplente: Prof. Dr. Jorge Rady de Almeida Júnior (Prof. Livre-
Docente) (PCS/EPUSP).  ----------------------------------------------------------------------------- 
 
II.2.3. Atribuição de Créditos Especiais 
Aprovado o pedido de atribuição de créditos especiais para Vinícius Miana 
Bezerra, aluno do Programa de Doutorado Após Mestrado sob a orientação da Profª 
Drª Selma Shin Shimizu Melnikoff, sendo 03 créditos referentes a publicação de 
trabalho completo em Anais de Congressos Nacionais.  ------------------------------------- 
 
 
II.3. Pesquisa  
Nada a analisar. 
 
 
II.4. Cultura e Extensão Universitária 
II.4.I. Proposta de Projeto de Extensão 
Aprovada a proposta de projeto de Extensão intitulado “Análise de Confiabilidade 
e Segurança do SERPA 1 – Sensor Radar de Defesa Antiaérea de Baixa Altura”, 
junto ao Centro Tecnológico do Exército, cujo objetivo é a análise de Confiabilidade 
e Segurança do SERPA 1 – Sensor Radar de Defesa Antiaérea de Baixa Altura a 
ser executado pela equipe do GAS – Grupo de Análise de Segurança do PCS em 
cooperação com especialistas do Departamento de Engenharia Mecânica e do 
Departamento de Engenharia de Telecomunicações e Controle, e tendo como 
coordenador o Prof. Dr. João Batista Camargo Júnior, sob a gerência de recursos da 
FDTE. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
II.4.2. Pedido de Ajuste Complementar para Projeto 
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Aprovado o pedido de ajuste complementar para os projetos: 1) “Sistema de 
Autorização de Acesso de Usuários”, junto à BAYER S/A, cujo objetivo é 
desenvolver um conceito de autorização de acesso ao conteúdo da Intranet da 
Bayer, considerando-se tanto a mobilidade física como a transferência de pessoas 
entre áreas e projetos, através do KNOMA – Laboratório de Engenharia do 
Conhecimento, tendo como coordenador o Prof. Dr. Edson Satoshi Gomi, sob a 
Gerência de recursos através da FDTE; 2) “Avaliação Técnica de Patentes”, junto 
à Phillips S/A, com o objetivo de preparar de parte da documentação necessária 
para fornecer subsídios técnicos em ação judicial, através do KNOMA – Laboratório 
de Engenharia de Conhecimento, tendo como coordenador o Prof. Dr. Edson 
Satoshi Gomi, com gerência de recursos através da FDTE.  -------------------------------- 
 
II.4.3. Participação de Docente em Atividade de Extensão 
Aprovado o pedido de autorização para o Prof. Dr. André Riyuiti Hirakawa, para 
exercício de atividades de Extensão (art.12). para ministrar o curso aberto 
“Segurança da Informação em Automação”, a ser oferecido para a empresa “ABM 
Associação Brasileira de Metalurgia e Materiais” no período de 05-11-2007 a 05-11-
2007, com carga horária de 08 horas.  ----------------------------------------------------------- 
 
II.4.4. Oferecimento de Curso de Extensão 
Aprovado o oferecimento do curso de Especialização intitulado “MBA Inovação 
Tecnológica em Comunicação e Redes”, a ser oferecido no período de 31-03-
2008 a 31-03-2010, com o objetivo de proporcionar formação técnico-profissional na 
área de redes de computadores, oferecendo conhecimentos sólidos tanto nos 
aspectos conceituais como nos aspectos práticos, tão necessários em qualquer 
ramo da área tecnológica. O curso será oferecido através do LARC – Lab. de 
Arquitetura e Redes de Computadores, com carga horária de 453 horas, sob a 
coordenação do Prof. Dr. Wilson Vicente Ruggiero, com gerência de recursos 
através da FUSP. Serão oferecidas as seguintes disciplinas de Atualização: “Análise 
de Desempenho” (de 18 horas), “Arquitetura Cliente/Servidor e Peer-to-Peer” (24 
horas), “Arquitetura TCP/IP” (24 horas), “Engenharia de Software” (24  horas), 
“Gerenciamento de Redes de Computadores” (18 horas), “Gestão de Carreira 
Profissional e Liderança e Organizacional” (18 horas), “Gestão de Projetos” (18 
horas), “Governança em TI” (18 horas), “Interconexão de Redes” (24 horas), 
“Laboratório de Redes” (15 horas), “Negócios On-Line” (18 horas), “Novas 
Tecnologias: Aspectos Críticos e Mercadológicos” (24 horas), “Organização e 
Arquitetura de Computadores” (18 horas), “Princípios da Comunicação Digital e 
Arquitetura OSI” (18 horas), “Redes de Alta Velocidade” (24 horas), “Redes Locais” 
(24 horas), “Redes Óticas” (12 horas), “Segurança em Redes I – Modelos, 
Mecanismos e Algoritmos” (18 horas), “Segurança em Redes II – Política, Defesas e 
Aplicações” (18 horas), “Sistemas de Telecomunicação” (18 horas), “Tecnologias de 
Redes Convergentes” (24 horas), “Tecnologias para aplicações de Banda Larga” (21 
horas) e “Tópicos Avançados em Redes de Computadores” (15 horas).  --------------- 
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II.4.5. Renovação de credenciamento de Currículo de docente junto à CERT 
Aprovado o pedido de renovação de credenciamento do Prof. Dr. Jorge Luis Risco 
Becerra junto à CERT, com vencimento em 17-12-2007, com parecer favorável 
emitido pelo Prof. Dr. Edson Toshimi Midorikawa.  -------------------------------------------- 
 
 
II.5. Pedidos de Afastamento de Docente  
II.5.1. Afastamentos a referendar: 
Referendados os pedidos de afastamento de: a) Prof. Dr. André Riyuiti Hirakawa, 
de 19 a 22-09-07, para participar do Seminário Nacional de Telecomunicações 
APTEL 2007, em Brasília / DF, e de 04 a 05-10-07, para participar do XI Seminário 
de Automação de Processos, em Porto Alegre / RS, sendo substituído em ambos os 
períodos pelo Prof. Dr. Pedro Luiz Pizzigatti Corrêa; b) Prof. Dr. Antonio Mauro 
Saraiva, em 25-09-07, para participar de reunião de preparação do Congresso 
Brasileiro de Agricultura de Precisão, em Piracicaba / SP, e de 26 a 27-09-07, para 
participar do VIII Congresso de Ecologia do Brasil e do Seminário sobre a Iniciativa 
Brasileira dos  Polinizadores, em Caxambu / MG, sendo substituído em ambos os 
períodos pelo Prof. Dr. André Ryiuiti Hirakawa; c) Prof. Dr. Edison Spina, de 01 a 
03-10-07, para participar da Conferência do Projeto WINDS – Rio 2007, no Rio de 
Janeiro / RJ, tendo como substituto o Prof. Dr. Marco Túlio Carvalho de Andrade; d) 
Prof. Dr. Jaime Simão Sichman, de 01 a 02-10-07, para participar de Banca de 
Tese de Doutorado  junto ao Departamento de Informática da PUC- RJ, no Rio de 
Janeiro / RJ, no período de 14 a 18-10-07, para participar do Evento “Third 
Workshop on Software Engineering for Agent-oriented Systems (SEAS’07) 
SBBD/SBES 2007”, em João Pessoa / PB, e de 18 a 20-10-07 para participar do 
“Workshop de Inteligência Artificial/ Simpósio de Atualização em Computação”, 
sendo substituído nesses períodos pela Profª Drª Anna Helena Reali Costa; e) Profª 
Drª Líria Matsumoto Sato, de 03 a 06-09-07 para participar do Workshop de P&D 
do Projeto GIGA/RNP em Petrópolis / RJ, e de 13 a 14-09-07, para participar de 
Reunião Técnica no Ministério da Saúde , referente ao projeto de pesquisa  
FAPESP/SUS, com o objetivo de levantar requisitos de Gestão do Sistema  de 
Saúde relacionado ao Santo  e Hemoderivados do Ministério da Saúde e DATASUS, 
em Brasília / DF, , sendo substituído em ambos os períodos pelo Prof. Dr. Edson 
Toshimi Midorikawa; f) Prof. Dr. Moacyr Martucci Júnior, de 19 a 21-09-07, para 
participação no Seminário Nacional de Telecomunicações da APTEL, o Evento é 
focado em Telecomunicações, Automação e TI aplicadas às empresas de energia 
elétrica, gás, petróleo e outras companhias com infra-estruturas co-relacionadas, em 
Brasília / DF, tendo como substituto o Prof. Dr. Antonio Mauro Saraiva; g) Prof. Dr. 
Pedro Luiz Pizzigatti Corrêa; em 06-09-07, para participação de Reunião na 
empresa Madeireira Uliana, dentro das atividades de projeto desenvolvido em 
parceria entre ESALQ e EPUSP, em Tietê / SP, tendo como substituto o Prof. Dr. 
Edson Satoshi Gomi, e de 13 a 14-09-07, para participar de Reunião Técnica no 
Ministério da Saúde, referente ao projeto de pesquisa  FAPESP/SUS, com o objetivo 
de levantar requisitos de Gestão do sistema de Saúde relacionado ao Sangue e 
Hemoderivados do Ministério da Saúde e DATASUS, e  participação em banca de 
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Dissertação de Mestrado Junto à Pró-Reitoria de Pós-Graduação e pesquisa da 
PUC-Brasília, em Brasília / DF, tendo como substituto o Prof. Dr. André Ryiuiti 
Hirakawa; h) Prof. Dr. Romero Tori, em 17-09-07, para participar de Banca de 
Dissertação de Mestrado junto ao Departamento de Informática da UNIVEM, em 
Marília / SP, sendo substituído pela Profª Drª Maria Alice G.V. Ferreira.  --------------- 
 
II.5.2. Pedido de Afastamento a analisar 
Aprovados os pedidos de afastamento de: a) Profª Drª Anna Helena Reali Costa, 
de 08 a 11-10-07, para participação no Simpósio Brasileiro de Automação 
Inteligente ( SBAI 2007). Será Coordenadora de sessão no evento e participará da 
Assembléia Geral SBA, uma vez que é coordenadora do Comitê Técnico de 
Robótica da mesma, em Florianópolis / SC, tendo como substituto o Prof. Dr. Jaime 
Simão Sichman; b) Prof. Dr. Edson Satoshi Gomi, de 02 a 10-11-07, para 
participar do evento “Ontologies and Information Systems for the Semantic Web 
(ONISW)”, em Auckland / Nova Zelândia, tendo como substituto o Prof. Dr. Marco 
Túlio Carvalho de Andrade; c) Prof. Dr. Jorge Kinoshita, de 22 a 25-10-07, para 
participação no “ISDA 2007 – International Conference on Inltelligent Systems 
Design and Applications” para apresentação oral do paper: CoGrOO – an Open 
Office grammar checker, no Rio de Janeiro / RJ  , tendo como substituto o Prof. Dr. 
Ricardo Luis de Azevedo da Rocha; d) Profª Drª Lúcia Vilela Leite Filgueiras, em 
08-10-07, para participação em Banca de Doutorado  junto ao Instituto de Ciências 
Matemáticas e de Computação – ICMC/USP, em São Carlos / SP, tendo como Prof. 
Dr. Jorge Rady de Almeida Júnior.  --------------------------------------------------------------- 
 
 
I.6. Relatórios de Viagem 
Aprovados os relatórios referentes aos afastamentos de: a) Prof. Dr. André Ryiuiti 
Hirakawa (de 19 a 22-09-07 para Brasília / DF); b) Profª Drª Graça Bressan (de 03 
a 11-09-07, para Petrópolis / RJ); c) Prof. Dr. Jaime Simão Sichman (de 26-08 a 
12-09-07, para Saint-Etiénne / França); d) Prof. Dr. João Batista Camargo Júnior 
(de 10 a 13-09-07, para Curitiba / PR); e) Profª Drª Líria Matsumoto Sato (29-08-
07, para Campinas / SP e de 03 a 06-09-07, para Petrópolis / RJ); f) Profª Drª Lúcia 
Vilela Leite Filgueiras (de 10 a 14-09-07, para Rio de Janeiro / RJ e em 20-09-07 
para São Carlos / SP); g) Prof. Dr. Moacyr Martucci Júnior (de 20 a 28-08-07, 
para Xangai / China); h) Prof. Dr. Paulo Sérgio Cugnasca (de 01 a 08-09-07, para 
Coimbra / Portugal, e de 10 a 13-09-07, para Curitiba / PR); i) Prof. Dr. Paulo 
Sérgio Licciardi Messeder Barreto (de 17 a 24-08-07, para Santa Bárbara - 
Califórnia /EUA, e de 27 a 29-08-07, para o Rio de Janeiro / RJ); j) Prof. Dr. Pedro 
Luiz Pizzigatti Corrêa (em 06-09-07, para Tietê / SP, e de 13 a 14-09-07, para 
Brasília / DF); k) Prof. Dr.Reginaldo Arakaki (de 01 a 08-09-07, para Coimbra / 
Portugal); l) Prof. Dr.Romero Tori (em 17-09-07, para Marília / SP).  ------------------- 
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II.7. Abertura de Concurso para contratação de Professor Doutor, MS-3 em 
RDIDP, para o claro concedido através do Plano de Metas Acadêmicas do 
Departamento. 
Prof. Paulo Cugnasca apresentou a atual situação da carga didática do PCS. Já 
existe uma solicitação da Reitoria para atualização do plano para 2008, prestando 
contas do claro que o PCS recebeu. A Profª Selma lembrou que os dois últimos 
claros recebidos foram com perfil mais genérico, para disciplinas básicas, o que 
atenderia as áreas mais deficitárias. Prof. Romero sugeriu que no programa do 
concurso, fossem contempladas algumas as matérias ministradas na disciplina 
básica Fundamentos de Engenharia de Computação (PCS 2214), tais como 
complexidade de algoritmo, autômatos, máquina de Turing, e grafos, entre  outras.. 
O Prof. Jaime acha que o PCS deve adequar o programa às necessidades atuais do 
departamento e que essa contratação não deve ser focada somente para ministrar 
aulas de graduação, nem focada somente para um pesquisador. O Conselho 
decide, por 1 abstenção e 12 votos a favor, abrir o concurso para disciplinas 
básicas.  -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Nada mais a constar, a reunião foi encerrada às 10h52min. e eu, Tania Comi 
Pereira da Silva, secretária do Departamento de Engenharia de Computação e 
Sistemas Digitais da EPUSP, secretariei e redigi a presente ata.  
 
 

* * * * * 
 


