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199ª REUNIÃO DO CONSELHO DO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA  DE  
COMPUTAÇÃO E SISTEMAS DIGITAIS  -  PCS 

Realizada em: 14-02-08, às 08h00, às 08h00min. 
 
Presentes: Professores Doutores Selma Shin Shimizu Melnikoff, Wilson Vicente 
Ruggiero, Antonio Marcos de Aguirra Massola, João José Neto, Antonio Mauro 
Saraiva, Jorge Rady de Almeida Júnior, Jaime Simão Sichman, Paulo Sérgio 
Cugnasca, André Riyuiti Hirakawa, Paulo Sérgio Licciardi Messeder Barreto, Jorge 
Luis Risco Becerra, Edson Satoshi Gomi, Marco Túlio Carvalho de Andrade, Carlos 
Eduardo Cugnasca e o novo representante discente Marcelo Li Koga.  
Justificaram ausência os professores Romero Tori, José Sidnei Colombo Martini e 
Moacyr Martucci Júnior. 
 
 

I - EXPEDIENTE 
I.1. Análise das atas da 196ª, 197ª e 198ª reuniões do Conselho. 
As atas foram aprovadas. 
 
I.2. Comunicações 
I.2.1. Chefia do Departamento 

a) Profª Selma lembrou que esta é a primeira reunião do ano e a sua última 
reunião como Chefe de Departamento. Sua gestão vai até o dia 05 de 
março e não pode ser mais prorrogada. Agradeceu a todos pela 
colaboração e disse que foi muito bom trabalhar com os conselheiros. Está 
à disposição para auxiliar o Departamento no que for preciso.  ----------------- 

b) O atual Plano de Metas, que acompanhou o Relatório de Avaliação 2003-
2005, deve ser revisado e atualizado. Profª Selma comentou que, dos três 
claros que necessitamos, já foi concedido um, cujo processo de Concurso 
está em andamento. ------------------------------------------------------------------------- 

c) A Profª Selma apresentou o novo Representante Discente junto ao 
Conselho do PCS, o aluno Marcelo Li Koga. O aluno Pedro Monteiro Kayatt 
é o suplente.------------------------------------------------------------------------------------ 

d) No final de 2007, foi passada aos docentes a lista de atividades 
consideradas de Extensão. Essa lista deve auxiliar os docentes nos pedidos 
de credenciamento de recredenciameno junto à CERT. --------------------------- 

e) O PCS dará início à contratação de um técnico de nível superior, 
preenchendo a vaga do eng. Ricardo Caneloi. O Edital está sendo 
elaborado e em breve será aberto processo seletivo. ------------------------------ 

f) Este ano haverá a Comemoração do Centenário da Imigração Japonesa. A 
Escola Politécnica está organizando o evento “A Poli e os Grandes Projetos 
Nacionais”. Será um evento de dois dias. A Profª Selma está auxiliando a 
Diretoria na organização desse evento e pediu aos demais Chefes de 
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Departamento da Engenharia Elétrica para indicarem um representante, 
para participar dessa organização. Salientou que o evento deve apresentar 
projetos de impacto nacional e não se restringe somente projetos com 
participação de nikkeis. O Prof. Massola comentou que nesses eventos 
comemorativos, muitos não são lembrados e sugere que seja encaminhada 
à Diretoria a indicação de nomes de docentes que precisam ser 
homenageados, aqueles que muito contribuíram para a Escola Politécnica; 
preferencialmente os que ainda estão vivos.  ---------------------------------------- 

g) O Prof. Massola falou da comemoração dos 75 anos da USP, no dia 25 de 
janeiro de 2009. Em reunião com a Reitora, foi dado início à organização 
desse evento. Uma das idéias é a elaboração de resenhas. Haverá 
palestras etc. Comunicará esse evento na reunião do CTA de hoje. ----------- 

h) A Profª Selma informou que a Reitoria designou, dentre outros, os 
professores Tereza Cristina e Wilson Ruggiero, ambos do PCS, para 
comporem uma Comissão Especial que tem a incumbência de apresentar 
proposta acadêmica e modelo institucional para a realização de aprendizado 
eletrônico na USP.  -------------------------------------------------------------------------- 

i) A Escola Politécnica recebeu mais 03 claros de professor titular. No CTA 
deste dia 14 de fevereiro, haverá continuidade da discussão sobre a 
distribuição entre os Departamentos. A Profª Selma agradeceu a 
colaboração no envio de informações para o relatório solicitado pela 
Diretoria. Pede que atualizem o Lattes. ------------------------------------------------ 

j) Estão em andamento 5 concursos para MS-3, sendo 04 de efetivação e 01 
de ingresso, para o curso da FAU. O novo docente também dará apoio ao 
prof. Romero nas disciplinas do PCS. Existe mais um claro recebido em 
função do Plano de Metas elaborado em 2007. O concurso “Tecnologias 
Interativas”, para o curso de Design, será nos dia 04 a 06 de março, e o de 
“Fundamentos de Computação”, em 10 e 11 de março. Profª Selma pede 
que os presidentes das outras Bancas definam as datas. ------------------------ 

k) Hoje à noite acontecerá a cerimônia de formatura dos alunos de 2007, no 
Pavilhão do Ibirapuera. Os professores do PCS homenageados são os 
professores João Batista Camargo Júnior, pelo curso quadrimestral - 
Cooperativo, e André Riyuiti Hirakawa, pelo curso semestral. ------------------- 

l) Ontem à noite, dia 13 de fevereiro, aconteceu o evento de abertura da 
terceira turma do Curso de Especialização em Tecnologias Metro-
ferroviárias, a pedido da CPTM/Metro. Também haverá um jantar 
comemorativo no final de fevereiro. Esse curso concorre para o melhor 
curso nessa área entre as universidades brasileiras. ----------------------------- 

m) A aula inaugural será no próximo dia 25 de fevereiro, às 09h00min., no 
Biênio. O palestrante neste ano será o Vice-Almirante Othon Luiz Pinheiro 
da Silva, presidente da Eletronuclear, da Eletrobrás. 

n) A Profª Selma informou que NUDI – Núcleo de Inovação encerrou suas 
atividades em dezembro de 2007.  ----------------------------------------------------- 
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I.2.2. Conselho Técnico Administrativo – CTA 
A discussão sobre a proposta de oferecimento dos cursos noturnos na EPUSP 
deve ter continuidade no CTA da tarde de hoje. A tendência da Escola Politécnica 
é favorável. É necessário preparar o projeto acadêmico, para prosseguir o 
processo.  ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
I.2.3. Congregação 

a) O Prof. O Prof. Silvio Melhado, do PCC, foi eleito representante de 
Professores Associados no Conselho Universitário. -------------------------------- 

b) Prof. Massola informou que foi criada na Pró-Reitoria de Pesquisa uma 
Comissão, indicada pela Pró-Reitora Mayana Zats, para acelerar os projetos 
da área de Inovação Tecnológica. O Prof. Massola (PCS) participa dessa 
comissão como representante da FUSP, o Prof. Kazuo Nishimoto (PNV), 
pelos projetos da Petrobrás, e o Prof. Roberto Spinola (PME) como 
coordenador da USP pelo Convênio da Vale. A presidente dessa comissão 
é a Profª Maria Angélica Miglino, da Pró-Reitoria de Pesquisa da USP. ------ 

 
I.2.4. Comissão de Orientação Didática – COD/EEL 
Nada a comunicar. 
 
I.2.5. Comissão de Graduação 

a) Prof. Prof. Paulo Cugnasca comunicou que o Prof. Paul Jean (PTC) estará 
na reunião extraordinária na COG, para discutir o Regimento da Graduação. 

b) As modificações para a Estrutura Curricular de 2009 têm que ser 
encaminhadas à CG em março. Prof. Wilson comentou que estão sendo 
feitas reformulações na disciplina de redes. Comentou que o ideal é, no 
futuro, aplicar em três semestres consecutivos. O Prof. Paulo pediu a todos 
que as alterações sejam enviadas agora, para dar tempo de inseri-las na 
proposta que está sendo enviada à CG. ---------------------------------------------- 

c) Quanto ao calendário do 2º semestre, Prof. Paulo informou que, na última 
ocupação da Reitoria, ficou acordado realizar, ainda no primeiro semestre 
de 2008, o Congresso da USP e, por conta disso, o calendário terá uma 
semana sem aula. Trata-se do 5º Congresso da USP, que será realizado em 
maio. Isso afetou o calendário no segundo semestre, aumentando o período 
letivo para compensar isso. Prof. Paulo irá distribuir a todos os docentes o 
novo calendário. Prof. Massola sugere que se considere em utilizar os 
recursos de Educação à Distância. Prof. Massola quer criar uma cartilha do 
PCS para Graduação, Pós-Graduação, Pesquisa e Cultura e Extensão. ----- 

 
I.2.6. Coordenadoria dos Cursos Quadrimestrais 
Nada a comunicar.  
 
I.2.7. Comissão de Pós-Graduação 
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a) O Regimento da Pós-Graduação da EPUSP deve estar aprovado até março 
de 2008. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

b) Nesta última segunda e terça-feira, dias 11 e 12 de fevereiro, foi feita a 
matrícula dos ingressantes.  -------------------------------------------------------------- 

c) O funcionário Marcelo, Pós-Graduação da Elétrica, está fazendo o Relatório 
CAPES, que deverá ser concluído no prazo. ----------------------------------------- 

d) Prof. Gomi falou da Comissão de Finanças de Pós-Graduação. A verba 
PROAP 2007 está quase no fim, mas é importante que os alunos que 
precisam de auxílio para participação em congressos submetam os pedidos 
na Secretaria de Pós-Graduação da Engenharia Elétrica, pois procurar-se-á 
atender, ao menos parcialmente, às solicitações recebidas. Pede-se que 
acelerem os pedidos. A próxima reunião será no final do mês. ------------------ 

e) Prof. Gomi também deu informações sobre a Comissão de Bolsas. Disse 
que haverá reunião da Comissão de Bolsas em fevereiro e a expectativa é 
que haja um número maior de bolsas sendo liberadas neste mês. É 
importante que todos os alunos que desejam bolsa submetam os pedidos 
na Pós-Graduação da Engenharia Elétrica, para que haja demanda em 
quantidade suficiente para o PCS obter maior número de bolsas. --------------- 

f) O Prof. Saraiva pediu que seja estudada a questão de ingresso 
multidisciplinar na Pós-Graduação. A Profª Selma lembrou que esse assunto 
deve ser tratado o mais rápido possível e alertou que fossem feitas reuniões 
no início do semestre, para que o processo sejam implantado no próximo 
ingresso. --------------------------------------------------------------------------------------- 

 
I.2.8. Comissão de Pesquisa 

a) Na última reunião da Comissão de Pesquisa, em 11 de fevereiro, as 
professoras Carmem e Marli manifestaram-se candidatas à reeleição para a 
presidência da CPq. -------------------------------------------------------------------------- 

b) Prof. Saraiva informou que está em andamento a proposta de Projeto 
Petrobrás com a Escola Politécnica, dentro de uma rede de tecnologias 
convergentes coordenada pela Profª Carmem. -------------------------------------- 

c) Foram assinados convênios para projetos com a Vale, coordenados pelo 
Prof. Spinola do PME. Prof. Saraiva sugere que o Grupo de Análise de 
Segurança – GAS/PCS participe, pois existe um campo interessante para 
atuação do grupo. ---------------------------------------------------------------------------- 

d) Pro-infra: 3 propostas da Poli chegaram.  --------------------------------------------- 
e) Prof. Saraiva comentou sobre a iniciativa da Diretoria em instituir um prêmio 

ou incentivo para publicações através do Projeto Poli-Publica. Pode mandar 
por e-mail a matéria do Estadão sobre a Universidade de Viçosa, 
incentivando esse recurso. Prof. Ivan tem idéia de fazer o mesmo, mas essa 
idéia ainda está em análise, pois precisa de um modelo para isso. Prof. 
Saraiva disse que no Departamento de Produção, através de acordo com a 
Vanzolini, foi negociado que os recursos sejam revertidos em apoio a 
pesquisas.  ------------------------------------------------------------------------------------- 
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f) A realização do próximo SIICUSP, a princípio será na Poli. A Reitoria pediu 
uma carta formal para esse evento. A Reitoria quer que seja nos dias 05 a 
07 de novembro, o que é inviável, pois falta de espaço físico e apoio do 
setor de eventos. A data está sendo estudada. --------------------------------------- 

g) As atividades de Iniciação Científica da USP serão integradas, de modo que 
serão todas unificadas através do sistema ATENA. Por enquanto, a Escola 
Politécnica ainda não vai usá-lo. As inscrições já estão abertas e vão até 28 
de março. Prof. Saraiva pede que o docentes indiquem seus alunos. -------- 

h) Quanto à Bolsa de Iniciação Científica FDTE, venceu o prazo de bolsista 
anterior. O Prof. Saraiva avisará os docentes para indicarem novo bolsista. 
Prof. Wilson comentou que aumentou o valor alocado para as bolsas 
FAPESP, principalmente para as de Pós-Doutorado e comentou que esta é 
uma boa oportunidade para indicar alunos. ------------------------------------------ 

i) A Escola Politécnica recebeu um contato da empresa CEELAN, que faz 
scouting (prospecção/acompanhamento) de companhias européias. Eles 
pediram que apresentássemos projetos. Estão interessados pois a BOSCH 
alemã lhes pediu esse tipo de contato. Isso ocorreu através da pesquisa que 
fizeram no nosso site. Prof. Massola disse que é muito importante que o 
PCS tenha um site bem organizado, o que abre as portas para os meios. ---- 

j) Sobre os formulários para os projetos de Pesquisa e de Extensão que são 
apresentados pelo PCS, o Prof. Saraiva ressaltou que muitas vezes eles 
vêm preenchidos de maneira inadequada, como projetos identificados como 
de Extensão mas que são basicamente de Pesquisa. Prof. Massola lembrou 
que é importante essa definição porque o trâmite burocrático é diferente, 
conforme a área, principalmente quando se trata de prestação de serviço. 
Prof. Saraiva enviará a ficha modelo ao prof. Massola, para sugestões, pois 
ela deve ser otimizada para disponibilização no site do PCS. A Profª Selma 
lembrou que esse formulário é importante para os diversos relatórios 
estatísticos que o departamento tem que fazer. Prof. Massola comentou que 
na FUSP, em atendimento ao TAC - Termo de Ajustamento de Conduta, 
entre as Fundações de Apoio à USP e o Ministério Público, devido a uma 
auditoria, está sendo elaborado um levantamento de docentes em RDIDP 
que participaram, em 2007, das atividades desenvolvidas no âmbito de 
convênios ou contratos celebrados com as Fundações. Desta forma, será 
solicitado às unidades informar quais os docentes em RDIDP participam de 
projetos. Prof. Massola disse que os docentes devem registrar tudo o que se 
faz mas deve-se ter cuidado em verificar o que pode e o que não pode 
fazer. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
I.2.9. Comissão de Cultura e Extensão Universitária 

a) O Prof. Lucas Moscato, do PMR, é o novo Vice-Pró-Reitor de Cultura e 
Extensão e também o novo Diretor da Orquestra Sinfônica da USP. ---------- 



 
ESCOLA POLITÉCNICA DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 

Departamento de Engenharia de Computação e Sistemas Digitais 
 

Ata 199fevereiro08 
 

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

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

 

6

b) Prof. Carlos Cugnasca informou que a PRCEU alterou a forma de como os 
recolhimentos de projetos devem ser calculados, não incidindo sobre 
despesas de custeio e impostos. -------------------------------------------------------- 

 
I.2.10. Comissão de Informática 
Prof. Gomi informou que está havendo continuidade ao trabalho de apoio aos 
alunos na sala Para o Aluno. Prof. Gomi conta com o apoio dos novos 
Representantes Discentes. ------------------------------------------------------------------------- 
 
I.2.11. Secretaria do Departamento 
a) A secretária estará em férias de 18-02-08 a 03-03-08. --------------------------------- 
b) Pede que as comunicações feitas nesta reunião lhe sejam enviadas por e-mail. 
 
I.2.12. Palavra aos Conselheiros 

a) Prof. Wilson informou que, através do acordo feito com o Prof. Alexandre 
Tenca, o LARC conseguiu uma grande doação de software (ferramentas de 
projeto de circuitos lógicos computação) com 50 licenças para alunos. Resta 
apenas acertar o trâmite burocrático. O Laboratório de Redes de 
Computadores do LARC também está sendo atualizado graças a projetos 
de parcerias com a empresa 3COM do Brasil e com a Furukawa. Através 
desta última, já foi instalado todo o cabeamento dos laboratórios. Prof. 
Wilson verificou que todas as empresas estão regularizadas. ------------------------ 

b) A Profª Selma está preparando a atualização dos laboratórios didáticos 
através de verba orçamentária. Esteve conversando com os demais 
coordenadores de laboratórios para fazer um pedido único. --------------------- 

c) O Prof. Marco Túlio comentou que ainda não foi feita a pintura relativa à 
demarcação das vagas de carros no estacionamento de professores da 
Engenharia Elétrica. Isso foi pedido para o Prof. Roberto Moura Sales, atual 
presidente da COD-Elétrica. Este por sua vez informou que o setor de 
serviços gerais agendou para fazer no período de férias, alegando que teria 
menos impacto. Porém, não o fizeram alegando que teriam que priorizar a 
pintura de salas de aula. O presidente da COD-Elétrica está ciente e 
acompanhando o processo.  --------------------------------------------------------------- 

d) Prof. Marco Túlio disse que os fumantes no prédio usam o canto próximo à 
janela, no final da rampa de acesso ao primeiro piso do prédio, para fumar. 
Também estão fumando dentro dos banheiros. Informou que vai exigir o 
cumprimento da Lei. Prof. Massola irá apresentar o problema na próxima 
reunião da COD-Elétrica.  ----------------------------------------------------------------- 

e) Prof Marco Túlio comentou que deu uma prova de Recuperação no 
Anfiteatro D1-04 e que todas as carteiras estavam limpas, sem qualquer 
risco. Alertou aos alunos que não sujassem as carteiras. Como as aulas 
terão início em breve, pede a colaboração dos RDs para reiterarem esse 
pedido aos colegas, para que preservem o patrimônio público. ---------------- 
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f) O Prof João José Neto pede que não se use os retro-projetores como apoio 
para apagador, o que tem sujado os equipamentos. Disse que alguns, 
ainda, chegam a utilizar as telas de projeção com giz, estragando a tela.  

g) O Prof. João José comentou que, às sextas-feiras, os alunos nem sempre 
respeitam horários das aulas, com as festas que promovem no prédio da 
Engenharia Elétrica antes das 20h00min., que atrapalham bastante as 
aulas. A Profª Selma pede que o pedido de providências seja apresentado 
diretamente para a COD.  ----------------------------------------------------------------- 

h) Prof. Jaime sairá em Licença-prêmio e aproveitará o período para fazer um 
Pós-Doutorado de 3 meses na Holanda. ---------------------------------------------- 

i) Prof. Jaime agradeceu ao prof. Risco pela ajuda quando um aluno bolsista 
PIBIC abandonou o processo pela metade e o Prof. Risco o orientou. Disse 
que é preciso que o aluno seja informado de que não pode aproveitar os 
créditos de um estágio em outro a ser iniciado. A Profª Selma pede que o 
Prof. Risco fale sobre essa questão nos workshops de estágio. ----------------- 

j) Prof. João José informou que nos dias 31-01 e 01-02-08 o LTA – 
Laboratório de Tecnologias Adaptativas do PCS realizou, com bastante 
sucesso, a segunda edição do Segundo Workshop de Tecnologia 
Adaptativa (WTA 2008), no Anfiteatro da Administração da Escola 
Politécnica. Nesses dois dias do evento, foram apresentados: um tutorial em 
duas sessões, a cargo do Prof. Ítalo Santiago Vega, quatro artigos 
completos, aceitos previamente pela Revista IEEE - Latin America 
Transactions, e 10 short papers, selecionados pela comissão do programa 
do evento a partir de trabalhos enviados. Houve também uma mostra de 
software adaptativo com dez trabalhos, realizada em duas sessões, e uma 
mesa redonda com a qual o evento foi encerrado. O evento contou com o 
apoio SBC/IEEE/SPC além da EPUSP/PCS, a quem o Prof. João José 
agradeceu. Inscreveram-se 120 pessoas, das quais 100 compareceram. 
Compareceram diversos participantes de outras instituições, inclusive de 
fora do Estado. No evento, foi comunicada a publicação do número especial 
de novembro da revista IEEE - Latin America Transaction com o material 
apresentado no WTA 2007. As memórias do evento serão publicadas na 
forma de livro eletrônico, para o qual já foram obtidos o ISBN e registro na 
Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro. Apresentou agradecimentos ao 
Departamento pelo apoio e a todos os professores do PCS que colaboraram 
e participaram do evento, em particular, o reconhecimento aos professores 
André Riyuiti Hirakawa e Ricardo Luiz de Azevedo da Rocha pela 
colaboração decisiva no êxito que teve este evento. ------------------------------ 

 
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 para o candidato Éder José Pelegrini, sob o título 
“Linguagens de Baixo Nível, Adaptativas: Conceitos e Tecnologia”, composta pelos 
docentes Prof. Dr. João José Neto (orientador) (Prof. Livre-Docente) 
(PCS/EPUSP), Prof. Dr. Ricardo Luis de Azevedo da Rocha (Prof. Doutor) 
(PCS/EPUSP) e Prof. Dr. César Alberto Bravo Pariente (Prof. Doutor) (Autônomo). 
Suplente: Prof. Dr. Paulo Sérgio Muniz Silva (Prof. Doutor) (PCS/EPUSP).  ---------- 
 
II.2.2. Exame de Qualificação no Programa de Doutorado 
Aprovadas as propostas de Banca Examinadora para Exame de Qualificação no 
Programa de Doutorado dos candidatos: a) Amaury Antônio de Castro Júnior, 
intitulada  “Extensibilidade e Adaptatividade em Linguagens Imperativas de Alto 
Nível”, composta pelos docentes Prof. Dr. João José neto (orientador) (Prof. Livre-
Docente) (PCS/EPUSP), Prof. Dr. Ricardo Luis de Azevedo da Rocha (Prof. 
Doutor) (PCS/EPUSP) e Prof. Dr. Almir Rogério Camolesi (Prof. Doutor) (FEMA - 
Fundação Educacional do Município de Assis).  Suplente: Prof. Dr. Paulo Sérgio 
Muniz Silva (Prof. Doutor) (PCS/EPUSP); b) Danielle Passos de Ruchkys, sob o 
título “Processamento Paralelo para o Problema da Transversal Mínima”, composta 
pelos docentes Prof. Dr. André Riyuiti Hirakawa (orientador) (Prof. Doutor) 
(PCS/EPUSP), Profª Drª Líria Matsumoto Sato (Prof. Livre-Docente) (PCS/EPUSP) 
e Prof. Dr. Siang Wun Song (Prof. Titular) (IME/USP). Suplente: Prof. Dr. Antonio 
Mauro Saraiva (Prof. Livre-Docente) (PCS/EPUSP); c) Rodrigo Filev Maia, sob o 
título  “Controle de Qualidade de serviço aplicado a redes heterogêneas e serviços 
convergentes”, composta pelos docentes Prof. Dr. Moacyr Martucci Júniorr 
(orientador) (Prof. Titular) (PCS/EPUSP), Prof. Dr. André Riyuiti Hirakawa (Prof. 
Doutor) (PCS/EPUSP) e Prof. Dr. Denis Gabos (Prof. Doutor) (PCS/EPUSP). 
Suplente: Prof. Dr. Marco Antonio Gutierrez (Prof. Doutor) (INCOR).  ----------------- 
 
II.2.3. Dissertação de Mestrado 
Aprovadas as propostas de Banca Examinadora para Apresentação de 
Dissertação de Mestrado dos candidatos: a) Danillo Picagli Shibata, sob o título 
“Tradução texto-voz em língua portuguesa usando tecnologia adaptativa”, 
composta pelos docentes Prof. Dr. Ricardo L. Azevedo da Rocha (orientador) 
(Prof. Doutor) (PCS/EPUSP), Prof. Dr. João José Neto (Prof. Livre-Docente) 
(PCS/EPUSP) e Prof. Dr. Marcelo Finger (Prof. Livre-docente) (MAC – IME/USP). 
Suplentes: Prof. Dr. Paulo Sérgio Muniz Silva (Prof. Doutor) (PCS/EPUSP) e Profª 
Drª Lúcia Helena Machado Rino (Prof. Doutor) (DC/UFSCar); b) César Eduardo 
Cavani Garanhani, sob o título  “Um Ambiente Paralelo para Implementação de 
Modelos Adaptativos”, composta pelos docentes Prof. Dr. Ricardo L. Azevedo da 
Rocha (orientador) (Prof. Doutor) (PCS/EPUSP), Prof. Dr. João José Neto (Prof. 
Livre-Docente) (PCS/EPUSP) e Prof. Dr. Sérgio Donizetti Zorzo (Prof. Doutor) 
(DC/UFScar).  Suplentes: Profª Drª Líria Matsumoto Sato (Prof. Livre-Docente) 
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(PCS/EPUSP) e Prof. Dr. Luis Carlos Trevelin (Prof. Doutor) (DC/UFScar); c) 
Mozart da Silva Brito), sob o título “Aplicação de Método para Melhoria de 
Qualidade de Dados em Data Warehouse”, composta pelos docentes. --------------- 
Prof. Dr. Jorge Rady de Almeida Júnior (orientador) (Prof. Livre-Docente) 
(PCS/EPUSP), Prof. Dr. Edison Spina (Prof. Doutor) (PCS/EPUSP) e Prof. Dr. 
Guiou Kobayashi (Prof. Doutor) (Univ. Fed. ABC). Suplentes: Prof. Dr. Paulo 
Sérgio Cugnasca (Prof. Doutor) (PCS/EPUSP) e Profª Drª Rosângela Aparecida 
Dellosso Penteado (Prof. Doutor) (DC/UFSCar); d) Rodrigo Bellotto Campacci 
Título do Trabalho: “Handover Vertical em Redes NGN: Integrando a Sinalização 
do domínio de Computação de Circuitos e o IMS”, composta pelos docentes Prof. 
Dr. Moacyr Martucci Júnior (orientador) (Prof. Titular) (PCS/EPUSP), Prof. Dr. 
Denis Gabos (Prof. Doutor) (PCS/EPUSP) e Prof. Dr. Marcos José Santana (Prof. 
Livre-Docente) (ICMC/USP). Suplentes: Prof. Dr. André Riyuiti Hirakawa (Prof. 
Doutor) (PCS/EPUSP), Profª Drª Ana Paula Serra (Prof. Doutor) (Univ. São Judas) 
e Prof. Dr. Dib Karam Júnior (Prof. Doutor) (EACH). ---------------------------------------- 
 
II.2.4. Tese de Doutorado 
Aprovada a proposta de Banca Examinadora para Defesa de Tese de Doutorado 
do candidato Lelis Tetsuo Murakami, intitulada “Solução de Problemas de 
otimização Utilizando Arquitetura Híbrida”, composta pelos docentes Prof. Dr. José 
Sidnei Colombo Martini (orientador) (Prof. Titular) (PCS/EPUSP), Profª Drª Líria 
Matsumoto Sato (Prof. Livre-Docente) (PCS/EPUSP), Prof. Dr. Edison Spina (Prof. 
Doutor) (PCS/EPUSP), Prof. Dr. Adriano Alber de França Mendes Carneiro (Prof. 
Doutor) (EESC/USP) e Prof. Dr. Cláudio Marte (Prof. Doutor) (UNIBAN). Suplentes: 
Profª Drª Eliana Aparecida de Faria Amaral Fadigas (Prof. Doutor) (PEA/EPUSP) e 
Prof. Dr. José Carlos de Melo Vieira Júnior (Prof. Doutor) (EESC/USP).  -------------- 
 
II.2.5. Atribuição de Créditos Especiais 
Aprovado o pedido de atribuição de créditos especiais a Fabiana Soares Santana, 
aluna do Programa de Doutorado após Mestrado, sob a orientação do Prof. Dr. 
Antonio Mauro Saraiva, sendo 08 créditos referentes a publicação de artigo em 
periódico internacional com arbitragem e 08 créditos referentes a publicação de 
trabalhos completos em anais de congressos internacionais e nacionais. ------------- 
 
II.2.6. Trancamento de Matrícula 
Aprovado o pedido de  trancamento de matricula do aluno Gilberto José da 
Cunha no programa de Doutorado, sob a orientação do Prof. Dr. Antonio Marcos 
de Aguirra Massola, por um período de 45 dias, a contar de 05-12-2007. ------------- 
 
II.2.7. Prorrogação de prazo 
Aprovados os pedidos de prorrogação de prazo, por 120 dias, a contar de 18-02-
2008, de: a) Júlio Henrique dos Nogueira e Oliveira Guimarães, aluno de 
Mestrado sob a orientação do Prof. Dr. Reginaldo Arakaki, e b) César Eduardo 
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Cavani Garanhani, aluno de Mestrado sob a orientação do Prof. Dr. Ricardo Luis 
de Azevedo da Rocha.  ----------------------------------------------------------------------------- 
 
 
II.2.8. Credenciamento de disciplina junto à CPG/EPUSP 
Aprovado o pedido de credenciamento da disciplina PCS-5014 – Tópicos em 
Criptografia Pós-Quântica, tendo como docente responsável o Prof. Dr. Paulo 
Sérgio L. M. Barreto, com Parecer favorável emitido pelo Prof. Dr. João Batista 
Camargo Júnior (PCS/EPUSP).  ----------------------------------------------------------------- 
 
II.2.9. Autorização a aluno do 5º ano para cursar disciplina de Pós-Graduação 
Aprovado o pedido de autorização a Márcio Henrique Ferreira, aluno do 5º ano, 
para cursar as disciplinas de Pós-Graduação PSI - 5846 – Arquiteturas Avançadas 
de Computadores I e PCS - 5734 – Segurança em Redes de Computadores, tendo 
como docente responsável o Prof. Dr. Eduardo Toshimi Midorikawa. ------------------ 
 
 
II.3. Pesquisa 
II.3.1. Proposta de Projeto de Pesquisa 
Aprovadas as propostas de Projeto de Pesquisa: a) “Sistemas Móveis e 
Convergentes”, junto ao CNPq – Conselho Nacional de Desenvolvimento 
Científico e Tecnológico, com o objetivo de propiciar uma formação conceitual e 
tecnológica para profissionais (em nível gerencial ou técnico) envolvidos com 
sistemas móveis e convergentes através da expansão do conhecimento aplicável à 
cadeia produtiva de tecnologia da Informação. Esse projeto será desenvolvido 
através do LSA – Lab. de Sistemas Abertos, com a coordenação do Prof. Dr. 
Moacyr Martucci Júnior, sob a gerência de recursos do CNPq.; b) “Projeto de 
Cooperação com órgãos da União, em processo de investigação científica do 
uso de Sistemas PLC”, junto ao Ministério das Comunicações; Ministério de 
Minas e Energia da Educação, Associação de Empresas Proprietárias de Infra-
Estrutura e de Sistemas Privados de Comunicação & Escola de Ciências, Artes e 
Humanidades - EACH-USP, tendo como objetivo a cooperação voltada ao 
processo de investigação do uso dos Sistemas PLC (Power Line Comunication) 
para prover canais de comunicação em banda larga, com vistas à aplicação no 
provimento de serviços de internet, educação à distância e e-health, visando 
proporcionar inclusão digital e social às comunidades as quais se destinarem, 
definição esta que caberá aos MInistérios envolvidos. Esse projeto será devolvido 
através do LSA – Lab. de Sistemas Abertos, com a coordenação do Prof. Dr. 
Moacyr Martucci Júnior, ob a gerência de recursos da USP; c) “Projeto de 
Cooperação com a Companhia de Eletricidade de Pernambuco, CELPE – 
Grupo Neoenergia, em processo de investigação científica do uso de 
Sistemas PLC, para prover canais de comunicação”, junto ao Ministério das 
Comunicações; Ministério de Minas e Energia, & Educação, Associação de 
Empresas Proprietárias de Infra-Estrutura e de Sistemas Privados de 
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Comunicação & Escola de Artes, Ciências e Humanidades da EACH-USP, com o 
objetivo de uma cooperação voltada  ao processo de investigação do uso do 
Sistema PLC (Power Line Comunication) para prover canais de comunicação em 
banda larga, com vistas à aplicação no provimento de serviços de internet, 
educação à distância e e-health, visando proporcionar inclusão digital e social às 
comunidades designadas, atendidas pela rede da CELPE. O projeto será 
desenvolvido através do LSA – Lab. de Sistemas Abertos, com a coordenação do 
Prof. Dr. André Riyuiti Hirakawa, sob a gerência de recursos da USP; d) “Projeto 
de Cooperação com as Centrais Elétricas do Maranhão, CEMAR – Grupo 
Equatorial Energia, em processo de investigação cientifica do uso de 
Sistemas PLC, para prover canais de comunicação”, junto ao Ministério das 
Comunicações; Ministério de Minas e Energia Ministério da Educação, Associação 
de Empresas Proprietárias de Infra-Estrutura e de Sistemas Privados de 
Comunicação & Escola de Ciências, Artes e Humanidades da USP, com o objetivo 
de cooperação voltada  ao processo de investigação do uso dos Sistemas PLC 
(Power Line Comunication) para prover canais de comunicação em banda larga, 
com vistas à aplicação no provimento de serviços de internet, educação à distância 
e e-health, visando proporcionar inclusão digital e social às comunidades 
designadas, atendidas pela rede da CEMAR. Esse projeto será desenvolvido 
através do LSA – Lab. de Sistemas Abertos, tendo como coordenador o Prof. Dr. 
André Riyuiti Hirakawa, sob a gerência de recursos da USP; e) “Projeto de 
Cooperação com a Companhia Estadual de Energia Elétrica do Rio Grande do 
Sul, CEEE – Distribuição, em processo de investigação científica do uso de 
Sistemas PLC, para prover canais de comunicação”, junto ao Ministério das 
Comunicações; Ministério de Minas e Energia & Educação, Associação de 
Empresas Proprietárias de Infra-Estrutura e de Sistemas Privados de 
Comunicação & Escola de Artes, Ciências e Humanidades da EACH-USP, tendo 
como objetivo a cooperação voltada ao processo de investigação do uso dos 
Sistemas PLC (Power Line Comunication) para prover canais de comunicação em 
banda larga, com vistas à aplicação no provimento de serviços de internet, 
educação à distância e e-health, visando proporcionar inclusão digital e social às 
comunidades designadas, atendidas pela rede da CEEE. Esse projeto será 
desenvolvido através do LSA – Lab. de Sistemas Abertos, com a coordenação do 
Prof. Dr. André Riyuiti Hirakawa, sob a gerência de recursos da USP; f) “Belief 2”, 
junto à Metaware S.p.A. (Itália); Istituto di Scienza e Tecnologie dell’Ïnformazione 
(ISTI) – Italian National Research Council (CNR); National and Kapodistrian 
University of Athens (Grécia); Education & Research Network – Índia; Brunel 
University Reino Unido; Meraka Institute – África do Sul. A missão do projeto 
BELIEF-II, construída sobre os resultados e o momento criado pelo projeto 
BELIEF, é coordenar uma comunicação efetiva, resultados, networking e 
transmissão de conhecimento entre projetos europeus de infra-estrutura e seus 
usuários, promovendo seu desenvolvimento e aplicação global. Esse projeto será 
desenvolvido através do KNOMA – Lab. de Engenharia de Conhecimento, com a 
coordenação do Prof. Dr. Edison Spina, sob a gerência de recursos da FUSP. ------ 
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II.3.2. Proposta de Convênio de Cooperação 
Aprovada a proposta de Convênio de Cooperação Técnico-Científica com a 
empresa ATECH –Tecnologias Críticas, que tem como objetivo a realização e 
desenvolvimento de estudos e pesquisas teóricas ou aplicadas, desenvolvimento 
de produtos, intercâmbio de pessoal, oferecimento de cursos e programas de 
treinamento, realização de estágios, utilização de laboratórios, oficinas, 
equipamentos e material bibliográfico, concessão de bolsas de estudo, 
organização em conjunto de programas específicos de pesquisa e 
desenvolvimento científico e quaisquer outras atividades julgadas de interesse ou 
de conveniência pelas partes, sem prejuízo da ação individual e independente de 
cada uma. Esse convênio será desenvolvido através do GAS – Grupo de Análise 
de Segurança, sob a coordenação do Prof. Dr. João Batista Camargo Júnior, com 
a gerência de recursos através da FDTE.  ------------------------------------------------------ 
 
II.3.3. Autorização para Recebimento de Materiais e Equipamentos 
Aprovado o Recebimento de Materiais e Equipamentos através do Projeto SAMBA 
(System for Advanced interactive digital television and Móbile services in BrAzil). 
Trata-se de Gabinetes, acopladores elétricos, placas PLC para computadores e 
Modems PCLs externos. Esse projeto envolve o LSA – Lab. de Sistemas Abertos e 
esta sob a coordenação do Prof. Dr. André Riyuit Hirakawa. ------------------------------ 
 
II.4. Cultura e Extensão Universitária 
II.4.1. Participação de Docente em Atividade de Extensão: 
Aprovada a participação de Docentes nas seguintes Atividades de Extensão: 
II.4.1. Ministração de curso de Extensão (art.12): a) Prof. Dr. Jorge Rady de 
Almeida Júnior, para ministrar o curso aberto de Extensão intitulado “Sinalização 
Metro-Ferroviária”, no período de 27-11-a 13-12-2008, com carga horária de 30 
horas semestrais, a ser oferecido através do PECE / EPUSP, e para ministrar o 
curso aberto de Extensão intitulado “Sistemas de Informação e Data Warehouse”, 
no período de 05-05 a 15-07-2008, com carga horária de 30 horas semestrais, a 
ser oferecido através do PECE / EPUSP, b) Prof. Dr. Carlos Eduardo Cugnasca, 
para ministrar o curso aberto de Extensão intitulado “Sistemas de Informação para 
Logística Empresarial”, no período de 26-03 a 07-05-2008, com carga horária de 
20 horas semestrais, a ser oferecido através da Fundação Vanzolini; c) Prof. Dr. 
Paulo Sérgio Cugnasca, para ministrar o curso aberto de Extensão intitulado 
“Microprocessadores – Conceitos e Aplicações”, no período de 10-04 a 19-04-
2008, com carga horária de 30 horas semestrais, a ser oferecido através do PECE 
/ EPUSP, d) Profª Drª Selma Shin Shimizu Melnikoff, para ministrar o curso 
aberto de Extensão intitulado “Especialização em Tecnologia de Software MBA-
USP (Disciplina : Engenharia de Software)”, no período de 27-02 a 02-05-2008, 
com carga horária de 30 horas semestrais, a ser oferecido através do PECE / 
EPUSP.  ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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II.4.1. Atividades de Assessoria/Consultoria (art.15) da Profª Drª Selma Shin 
Shimizu Melnikoff, nas seguintes atividades: a) coordenação do Programa de 
Treinamento em JAVA, junto ao PECE – Programa de Educação Continuada da 
Engenharia, tendo como objetivo apresentar , para os alunos de graduação, os 
principais conceitos existentes em uma linguagem de programação orientada a 
objetos (encapsulamento, herança e polimorfismo), utilizando o JAVA como 
linguagem de apoio. Essa atividade terá a duração de 5 meses (de 11-02 a 30-04-
2008), com dedicação de 0,5 hora/semana; b) Coordenação Geral do Curso de 
Especialização em Tecnologia de Software MBA-USP junto ao PECE – 
Programa de Educação Continuada da Engenharia, tendo como objetivo capacitar 
os profissionais do mercado com novas tecnologias de projeto e gestão 
relacionadas com Engenharia de Software, com duração de 2 anos e 6 meses (de 
25-02-2008 a 25-08-2010), com dedicação de 0,5 hora/semana.; c) 
Assessoria/Consultoria ao Coordenador Geral do PECE - Programa de 
Educação Continuada da Engenharia, tendo como objetivo prestar assessoria, ao 
Coordenador Geral, nos assuntos relativos à partes acadêmica, administrativa e 
financeira do PECE, com duração de 2 anos (21-02-2008 a 20-02-2010), com 
dedicação de 2 horas/semana. -------------------------------------------------------------------- 
II.4.1. c) Atividades de Convenio/Contrato (art.16). Aprovado o pedido do Prof. 
Dr. Paulo Sérgio Cugnasca, como participante do Projeto “ Desenvolvimento de 
Análise de Segurança de sistemas de controle crítico, através de projetos de 
pesquisa envolvendo o setor metro-ferroviário e aeronáutico”.junto à FDTE – 
Fundação para o Desenvolvimento Tecnológico da Engenharia, tendo como 
objetivo o desenvolvimento de análise de segurança de sistemas de controle 
crítico, envolvendo hardware analógico e digital, software e procedimentos 
operacionais, por meio de projetos de pesquisa envolvendo o setor metro-
ferroviário e aeronáutico. Essa atividade tem duração de 24 meses (de 02-05-2008 
a 30-04-2010), com dedicação de 08 horas semanais. ------------------------------------- 
Referendados os pedidos dos docentes: a) Prof. Dr. João Batista Camargo 
Júnior, como participante na assessoria do Projeto “Implantação de Cursos de 
Engenharia Elétrica, Mecânica e Civil no Centro Educacional Alves Faria Ltda.”, 
junto à FDTE – Fundação para o Desenvolvimento Tecnológico da Engenharia, 
tendo como objetivo prestar serviços de Consultoria ao Centro Educacional Alves 
Faria tendo por objetivo a implantação de Cursos de Engenharia Elétrica, sendo 
que os serviços serão desenvolvidos em parceria com a Superintendência e a 
Direção Acadêmica das Faculdades Alves Faria. Essa atividade terá duração de 18 
meses (de 01-02.-2008 a 31-07-2009), com dedicação de 02 hora semanais; b) 
Prof. Dr. Paulo Sérgio Cugnasca, como participante na assessoria do Projeto 
“Implantação de Cursos de Engenharia Elétrica, Mecânica e Civil no Centro 
Educacional Alves Faria Ltda.”, junto à FDTE – Fundação para o Desenvolvimento 
Tecnológico da Engenharia, tendo como objetivo prestar serviços de Consultoria 
ao Centro Educacional Alves Faria tendo por objetivo a implantação de Cursos de 
Engenharia Elétrica, sendo que os serviços serão desenvolvidos em parceria com 
a Superintendência e a Direção Acadêmica das Faculdades Alves Faria. Essa 
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atividade terá duração de 18 meses (de 01-02-2008 a 31-07-2009), com dedicação 
de 02 horas semanais. ------------------------------------------------------------------------------ 
 
II.4.2.  Oferecimento de Curso de Extensão 
Aprovado o oferecimento dos Programas de Treinamento intitulados: a) 
Programação Orientada a Objetos – JAVA, a ser oferecido no período de 11-02 
a 14-04-2008, com o objetivo de capacitar os alunos em programação orientada a 
objetos, através de conceitos e exercícios práticos em sala de aula. O curso será 
oferecido através do LTS - Laboratório de Tecnologia de Software, com carga 
horária de 30 horas, sob a coordenação da Profª Drª Selma Shin Shimizu 
Melnikoff; b) Programação Orientada a Objetos – JAVA, a ser oferecido no 
período de 28-04 a 30-06-2008, com o objetivo de capacitar os alunos em 
programação orientada a objetos, através de conceitos e exercícios práticos em 
sala de aula.  O curso será oferecido através do LTS - Laboratório de Tecnologia 
de Software, com carga horária de 30 horas, sob a coordenação da Profª Drª 
Selma Shin Shimizu Melnikoff. -------------------------------------------------------------------- 
 
II.4.3. Proposta de Projeto de Extensão 
Aprovadas as propostas de projeto: a)  Análise de Patentes e Avaliação de 
Discos Ópticos e Equipamentos relacionados com CD-R/RW, DVD-R/RW e 
DVD+R/RW, junto à Philips do Brasil, com o objetivo de analisar patentes 
relacionadas com as tecnologias de CD e DVD, além de avaliar discos ópticos e 
equipamentos de CD, DVD-R/RW e DVD+R/RW. Esse projeto será desenvolvido 
através do laboratório KNOMA – Lab. de Engenharia do Conhecimento, com a 
coordenação do Prof. Dr. Edson Satoshi Gomi, sob a gerência de recursos da 
FDTE; b) Assessoria para Implantação de Cursos de Engenharia Elétrica, 
Mecânica e Civil, junto ao Centro Educacional Alves Faria LTDA, com o objetivo 
da assessoria para implantação de Cursos de Engenharia Elétrica, Mecânica e 
Civil, sendo que os serviços serão desenvolvidos em parceria com a 
Superintendência e a Direção Acadêmica das Faculdades Alves Faria. Esse 
projeto será desenvolvido através do GAS – Grupo de Análise de Segurança, com 
a coordenação do Prof. Dr. João Batista Camargo Júnior sob a gerência de 
recursos da FDTE. ------------------------------------------------------------------------------------- 
 
II.4.4. Relatório de Atividades do PCS durante o ano de 2007 
Aprovado. 
 
 
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 08 a 20-02-08, para participação em reuniões técnicas do projeto 
SAMBA, em Bruxelas / Bélgica, tendo como substituto o Prof. Dr. Jorge Rady de 
Almeida Júnior; b) Profª Drª Anna Helena Reali Costa, de 07 a 09-01-08, para 
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participação em banca de concurso para Professor Doutor, no curso de Sistema de 
Informação, junto à USP-Leste, em São Paulo / SP, tendo como substituta a Profª 
Drª Graça Bressan, e de 16 a 18-01-08, para participação em banca de concurso 
para Professor Doutor, na área de Inteligência Artificial, junto ao ICMC/USP, em 
São Carlos / SP, tendo como substituto o Prof. Dr. Jorge Rady de Almeida Júnior; 
c) Prof. Dr. Edison Spina, de 01 a 08-02-08, para participar do “Final Review 
Meeting” do Projeto BELIEF, perante auditoria da Comissão Européia, em Bruxelas 
/ Bélgica, tendo como substituto o Prof. Dr. Marco Túlio Carvalho de Andrade; d) 
Prof. Dr. Edson Toshimi Midorikawa, de 08 a 09-01-08, para participação em 
banca de concurso para Professor Doutor, no curso de Sistema de Informação, 
junto à USP-Leste, em São Paulo / SP, tendo como substituto o Prof. Dr. Paulo 
Sérgio Licciardi Messeder Barreto; e) Profª Drª Líria Matsumoto Sato, em 29-01-
08, para participação em reunião técnica do Projeto GIGA e devolução de 
equipamento, em São José dos Campos / SP, tendo como substituto o Prof. Dr. 
Jorge Rady de Almeida Júnior; f) Prof. Dr. Moacyr Martucci Júnior, de 08 a 20-
02-08, para participação em reuniões técnicas do projeto SAMBA, em Bruxelas / 
Bélgica, tendo como substituto o Prof. Dr. Jorge Rady de Almeida Júnior; g) Prof. 
Dr. Paulo Sérgio Cugnasca, em 21-12-07, para participação em banca de 
Dissertação de Mestrado junto à Divisão de Engenharia Civil do ITA – Instº 
Tecnológico da Aeronáutica, em São José dos Campos / SP, tendo como 
substituto o Prof. Dr. João Batista Camargo Júnior.  ---------------------------------------- 
 
 
II.6. Relatórios de Viagem 
Aprovados os Relatórios referentes aos afastamentos: a) Profª Drª Anna Helena 
Reali Costa (de 07 a 09-01-08 para São Paulo / SP e de 16 a 18-01-07 para São 
Carlos / SP); b) Prof. Dr. Antonio Mauro Saraiva (de 19 a 21-01-08 para Ribeirão 
Preto / SP e de 16 a 18-01-07, para Campinas / SP); c) Prof. Dr. Edson Toshimi 
Midorikawa (de 08 a 09-01-08, em São Paulo / SP); d) Prof. Dr. João Batista 
Camargo Júnior (de 11 a 16-11-07 para Buenos Aires / Argentina); e) Profª Drª 
Líria Matsumoto Sato (de 23 a 27-10-07 para Gramado / RS); f) Prof. Dr. Marco 
Túlio Carvalho de Andrade (de 01 a 08-12-07 para Manaus / AM); g) Prof. Dr. 
Paulo Sérgio Cugnasca (em 30-11-07 e em 21-12-07 para São José dos Campos 
/ SP; h) Prof. Dr. Romero Tori (de 03 a 04-12-07 para Recife / PE); i) Profª Drª 
Tereza Cristina Melo de Brito Carvalho (de 03 a 08-04-07 para Estocolmo / 
Suécia, de 06 a 11-06-07para Illinois / EUA, de 19 a 27-10-07 para Washington / 
EUA, de 06 a 12-10-07 para Califórnia / EUA e de 14 a 26-12-07 para Estocolmo / 
Suécia).  -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
II.7. Relatório de Atividades de Docente referente ao Período Probatório 
Aprovado o Relatório de Atividades em RTC do Prof. Dr. Ricardo Luis de 
Azevedo da Rocha referente ao período probatório entre 2005 e 2007, com 
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vencimento em 18-01-2008. com Parecer favorável emitido pelo Prof. Dr. André 
Riyuiti Hirakawa.  -------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
II.8. Banca examinadora para o Concurso público para o cargo de Professor 
Doutor 
Aprovada a indicação de banca examinadora para o Concurso Público para o 
cargo de Professor Doutor, na especialidade "Banco de Dados e Engenharia de 
Software", tendo como candidata Solange Nice Alves de Souza. A banca será 
composta pelos docentes Profª Drª Selma Shin Shimizu Melnikoff (Prof. Titular) 
(PCS/EPUSP), Prof. Dr. Jorge Rady de Almeida Junior (Prof. Livre-Docente) 
(PCS/EPUSP), Prof. Dr. Caetano Traina Júnior (Prof. Titular) (ICMC-USP/ São 
Carlos), Prof. Dr. Mauro Biajiz (Prof. Doutor) (UFSCar) e Prof. Dr. João Eduardo 
Ferreira (Prof. Doutor) (IME / USP) . Suplentes: Prof. Dr. Edson Satoshi Gomi 
(Prof. Doutor) (PCS/EPUSP), Profª Drª Lúcia Vilela Leite Filgueiras (Prof. Doutor) 
(PCS/EPUSP), Profª Drª Renata Pontin de Mattos Fortes (Prof. Livre-Docente) 
(ICMC-USP/São Carlos), Profª Drª Rosângela Aparecida Dellosso Penteado (Prof. 
Doutor) (UFSCar) e Prof. Dr. Alfredo Goldman Vel Lejbman (Prof. Livre-Docente) 
(IME / USP).  ------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
II.9. Eleição da Chefia do Departamento 
O mandato da atual chefe do departamento, Profª Drª Selma Shin Shimizu 
Melnikoff, termina em 06-03-2006. O Prof. Massola comentou que, no último dia 29 
de janeiro, foi feita uma reunião com os Conselheiros do PCS, em que todos 
estiveram presentes, exceto o Prof. João José Neto, pois estava conduzindo o 
evento de sua área, e o prof. Wilson, que estava afastado. O Prof. Massola falou 
da preocupação do departamento com sua condução e a preocupação da nova 
chefia. Prof. Massola informou que não quer assumir nenhum cargo maior na USP, 
não pretende se candidatar a Reitor e não irá mais ser Diretor da Escola 
Politécnica. Informou, também, que necessita usufruir sua Licença-prêmio, o que 
deve fazer ainda este ano. Prof. Massola manifestou ser candidato ao cargo de 
chefe. Após seu pronunciamento, procedeu-se à eleição, com 13 votantes. O 
conselho elegeu por unanimidade, com 13 votos, o Prof. Antonio Marcos de 
Aguirra Massola, como novo chefe do Departamento. Imediatamente após a 
apuração, o Prof. Marco Túlio chegou à reunião e se manifestou favorável ao Prof. 
Massola. Durante sua ausência na licença-prêmio, assumirá seu suplente. 
Aproveitou o ensejo para indicar a Profª Selma como candidata a suplente da 
chefia. Afirmou que o Departamento tem atuado efetivamente em todos os campos 
(Graduação, Pós-Graduação, Pesquisa, Cultura e Extensão), mas ainda há muito a 
ser feito e espera contar com os docentes nesse sentido. Profa Selma disse que 
isso não será problema pois durante sua gestão, todas as vezes que precisou de 
colaboração, foi prontamente atendida. Prof. Massola acredita que o PCS tem 
potencial para crescer e desenvolver grandes projetos. Profª Selma o 
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cumprimentou e informou que os assuntos de chefia já tem sido discutidos com o 
Prof. Massola. ------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
II.10. Apresentação de Plano de Gestão CCEx e CPq. 
Prof. Saraiva apresentou sua proposta e sugere um workshop da área. Também 
sugere a inclusão de uma disciplina de metodologia de pesquisa na Pós-
Graduação. Falou das métricas e ferramentas para o PCS se inserir no âmbito das 
publicações de artigos etc. Sugeriu convidar as bibliotecárias para sugestões. 
Sugeriu, também, uma ação pró-ativa da área de Extensão junto com a Pós-
Graduação nas publicações em revistas e em congressos, buscando a melhoria da 
produtividade em pesquisa. O Prof. Carlos falou que é inegável a maior valorização 
da Pesquisa pela USP, embora as atividades de extensão sejam importantes em 
uma escola de engenharia, como a Escola Politécnica. Comentou que o PCS há 
muitos anos possui uma atuação importante na área de cursos de extensão, e que 
as constantes alterações nas regras têm trazido muitas dificuldades aos 
coordenadores. Foram apresentadas diversas propostas para a extensão, sendo 
que uma delas envolve a realização, juntamente com a pesquisa, de um workshop 
da área, para reunir as opiniões e expectativas dos docentes, para solidificar da 
área de Extensão no PCS. A Profª Selma pede que o material apresentado seja 
disponibilizado e que sejam discutidos entre os docentes e também no Conselho.--  
 
Nada mais a constar, a reunião foi encerrada às 12h15min. 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.  
 
 

* * * * 
 


