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ATA DA 206ª REUNIÃO DO CONSELHO DO DEPARTAMENTO DE 
ENGENHARIA  DE  COMPUTAÇÃO E SISTEMAS DIGITAIS  -  PCS 

 

Realizada em 04-09-08, às 08h00min. 
 
Presentes: Professores Doutores Selma Shin Shimizu Melnikoff, José Sidnei 
Colombo Martini, Marco Túlio Carvalho de Andrade, Jorge Rady de Almeida Júnior, 
Jorge Luis Risco Becerra, Paulo Sérgio Cugnasca, Graça Bressan, Carlos Eduardo 
Cugnasca, Anna Helena Reali Costa, Edson Satoshi Gomi, Antonio Mauro Saraiva, 
João José Neto e, como convidado, o aluno Roney Castro. Justificaram ausência 
os profs. Wilson Vicente Ruggiero, Antonio Mauro Saraiva, Moacyr Martucci Júnior, 
Paulo Sérgio Licciardi Messeder Barreto e Romero Tori. 
 
A reunião teve início com a apresentação dos atuais representantes do Programa 
de Pós-Graduação da Engenharia Elétrica, professores José Roberto Castilho 
Piqueira (PTC) e Jorge Rady de Almeida Júnior (PCS). O Prof. Piqueira falou do 
novo Regimento de Pós-Graduação, que foi finalmente aprovado pela Reitoria. 
Informou que, embora o novo regimento dê às CCPs uma certa independência, tal 
independência vai até certo ponto. A CCP da Engenharia Elétrica irá respeitar os 
Conselhos de Departamento. Prof. Piqueira falou que os docentes com uma boa 
produção, isto é, pelo menos três papers em periódicos internacionais, terão seu 
credenciamento aprovado automaticamente. Os demais deverão seguir o 
procedimento padrão. Pede que as bancas de defesas sejam menos endógenas e 
mais abrangentes, pois o programa da Engenharia Elétrica carece de mais 
visibilidade. Informou que a CCP terá recursos para trazer autoridades de nível 
internacional para participar das bancas. A administração dessa verba será 
simplificada. Se o Programa da Engenharia Elétrica não tiver alunos em condição 
de receber bolsa, essa verba será transformada em custeio. Os bons alunos terão 
preferência. Prof. Piqueira salientou que ambos os representantes irão representar 
os 4 departamentos, mas pede que lhe dêem respaldo para atuar dessa maneira. 
Prof. Piqueira se coloca à disposição para esclarecer questões diversas e para 
resolver problemas. Pede que os prazos para entrega das bancas sejam 
respeitados. Prof. Sidnei cumprimentou os representantes, dizendo que há uma 
grande expectativa por esse trabalho. A forma como essa atividade é conduzida é 
muito importante para o programa, incluindo o processo de veiculação das 
informações. Prof. Sidnei mencionou o caso de um aluno seu que foi orientado 
pela secretaria do Pós-Graduação da Elétrica a procurar outro orientador pois o 
Prof. Sidnei estava descredenciado. Disse que esse comentário não é nenhuma 
queixa, mas pode, a título de colaboração, servir de exemplo para que a 
administração da CCP possa orientar a secretaria e o processo de informação. 
Prof. Piqueira agradeceu a ajuda do Prof. Rady na condução desse problema, mas 
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acha que é preciso providências para melhorar problemas como esse. Prof. Sidnei 
mencionou os critérios das bancas e sugere que os critérios de mudanças sejam 
apresentados com a devida antecedência, pois serão muito bem-vindas. Acredita, 
ainda, que deve ser dada atenção especial à apresentação das Defesas, incluindo 
a postura do candidato e a condução da apresentação da mesma. Citou o exemplo 
de uma defesa que foi gravada em vídeo para registro do trabalho e observou que, 
para tanto, o candidato deve se preparar bem antes do evento. Prof. Sidnei pede 
aos docentes que haja empenho na motivação dos orientadores e orientados.  No 
tocante aos prazos para as defesas, disse que os docentes são reféns dos critérios 
e pede que a regra seja cumprida mas, para isso, deve-se capacitar as pessoas 
para que essas regras sejam cumpridas. Prof. Piqueira explicou que as bancas a 
que se refere são de qualificação e defesa de Mestrado e Doutorado. A Pós-
Graduação é um lugar de geração de conhecimento. Infelizmente, nem todos os 
alunos estão preparados para o curso, alguns imaginam aprender coisas que não 
aprenderam na graduação. Pede que se instale a cultura de respeito ao 
cumprimento de prazos. Também comentou que ter autoridade é diferente de ser 
autoritário. A primeira é, na posição de condutor, fazer cumprir as normas 
estabelecidas. O autoritário é aquele que quer fazer cumprir aquilo ele próprio 
determina. Prof. Piqueira acha que o respeito deverá ser mútuo entre a CCP e os 
departamentos. A Profª Selma agradeceu a participação dos representantes e, 
verificando os devidos papéis de responsabilidade, coloca o departamento à 
disposição da CCP para colaborar com esse trabalho, trocando idéias. 
 

I - EXPEDIENTE 
I.1. Análise da ata da 205ª reunião do Conselho. 
Aprovada. 
 
I.1. Comunicações 
I.1.1. Chefia do Departamento 

a) A Profª Selma informou que o Concurso de Professor Titular do PCS está 
sendo reagendado para o período entre meados de outubro e início de 
novembro. O SVORCC / EPUSP está fechando a data, mas ainda não está 
definida. Tão logo o seja, todos serão informados. O prazo para realização 
do certame vai até 21 de dezembro de 2008; porém, para que o resultado 
seja homologado ainda esse ano, deve ser feito de maneira que passe pela 
Congregação de dezembro. --------------------------------------------------------------- 

b) Estão abertas, desde 1º de setembro até 28-11-08, as inscrições para o 
Concurso de Professor Doutor - MS-3 em RDIDP na área de “Tecnologias 
Interativas”. ------------------------------------------------------------------------------------- 

c) Com relação à mudança de regime de trabalho do Prof. José Sidnei, a Profª 
Selma informou que a própria CERT solicitou que o início seja retroagido 
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para 04 de junho de 2002 e que, portanto, a documentação seguiu conforme 
o solicitado. ------------------------------------------------------------------------------------ 

d) O Senhor Diretor pediu que seja evitada a marcação de provas nos dias 5, 6 
e 7 de novembro-08, por ocasião do 16º SIICUSP – Engenharia Exatas.----- 

e) No dia 18 de agosto-08, houve uma reunião na CERT para a qual foram 
convidados os chefes de departamento recém-empossados. O Prof. Saraiva 
participou dessa reunião representando o PCS. Nessa reunião, onde 
estavam presentes outros chefes de Departamento, o Prof. Ramires, 
presidente da CERT,  expôs sua visão de como a CERT deverá atuar, 
trabalhando de modo a respeitar o Departamento e trabalhar junto com eles. 
Segundo o Prof. Ramires, toda informação que não está clara ou 
devidamente detalhada no Currículo Lattes, deve ser explicitada em anexo. 
O Prof. Saraiva citou o exemplo de um docente que tenha a coordenação de 
uma atividade, como a coordenação da graduação, que demande do 
docente um tempo muito grande; essa atividade deve estar especificada em 
anexo ao pedido de credenciamento. A CERT não atuará mais como feitora, 
mas como colaboradora. Prof. Ramires também informou que fez uma 
gestão junto à Reitoria e que foi feito uma consultoria sobre a contratação, 
via Reitoria, de um plano de saúde para os docentes, nos moldes do que fio 
feito através da FUSP. A idéia é propor aos docentes um modelo padrão, 
em que o interessado possa optar entre o Plano Top, Apartamento e 
Enfermaria, a um custo médio de R$ 400,00. Essa idéia ainda está em 
estudo, mas deve ter andamento. ------------------------------------------------------- 

 
 
I.1.2. Conselho Técnico Administrativo – CTA 

a) A Diretoria solicitou sugestões sobre o processo de realização de concursos  
até 08-09-08. 2 

b) O Diretor reafirmou que foi concedida a reposição de todos os claros 
decorrentes de aposentadorias compulsórias, falecimento, etc., no período 
até novembro de 2009.  

 
I.1.3. Congregação 
Na última reunião, esteve presente o Prof. Zago, que fez apresentação do CNPq e 
a pesquisa no Brasil. Essas informações estão disponíveis no site da Poli. ----------- 
 
I.1.4. Comissão de Orientação Didática – COD/EEL 

a) Na última reunião, o Prof. Roberto Moura Sales informou que a COD 
contatou um empresa que fará, sem qualquer custo para a Escola, um 
estudo sobre a segurança da área externa do prédio. Serão colocados 
alarmes ou câmeras, na Sala para o Aluno.  ----------------------------------------- 

b) A Profª Selma comunicou sobre a criação de uma Comissão Assessora da 
COD para a Sala para o Aluno, composta por 02 técnicos de Nível Superior: 
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Maurício (PSI) e Elizabeth (PCS). O Prof. Gomi comentou que a demanda 
dos trabalhos é grande e essa comissão irá auxiliar o trâmite dos pedidos 
junto à Assessoria de Informática da EPUSP. A Profª Selma lembrou que, 
como a COD se reúne a cada dois meses, a avaliação dos pedidos deve ser 
agilizada através desta comissão. ------------------------------------------------------- 

 
I.1.5. Comissão de Graduação 

a) O Prof. Paulo Cugnasca informou sobre a parte do novo Regimento da 
EPUSP referente a graduação que foi aprovada na CG, que contempla 
algumas alterações em função da introdução das Comissões de 
Coordenação (CoCs). O documento deverá ser votado na próxima reunião 
da Congregação.------------------------------------------------------------------------------ 

b) Prof. Paulo informou que os trabalhos de Projeto de Formatura já tiveram 
início. Os alunos farão duas apresentações intermediárias. As 
apresentações finais perante banca serão nos dias 08 e 09 de dezembro de 
2008. Prof. Paulo explicou a dinâmica nestes dias; a demonstração dos 
projetos será no primeiro dia e as apresentações da monografia no segundo 
dia. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

c) A saída do prof. Mário Marino, foi equacionada através da sua substituição 
pelos Profs. Wilson Ruggiero e Edson Midorikawa. --------------------------------- 

 
I.1.6. Coordenadoria dos Cursos Quadrimestrais 

a) Prof. Risco informou que a atividade de Estágios deste mês de setembro foi 
um workshop com a participação de 124 alunos, incluindo alunos do curso 
semestral. A idéia do oferecimento desses workshops é preservar a 
qualidade dos estágios. Neste último workshop, os alunos apresentaram os 
resultados que tiveram nos estágios, com o objetivo de repassar a 
experiência vivenciada. Também foi apresentado um resumo das atividades 
desses estágios – somente dois alunos não entregaram. Foram, ainda, 
destacados, os novos procedimentos que fazem parte da atual Lei de 
Estágios, onde se menciona, entre outros itens, férias dos alunos no 
estágio. O departamento ouviu a reclamação de que os alunos não 
participaram das aulas devido aos estágios. Porém, o Prof. Risco lhes 
informou que nunca recebeu oficialmente as reclamações dos professores. 
Explicou que existe um controle dessa freqüência, e que esse tipo de 
informação pode ser checado. Prof. Risco pede aos docentes que 
apresentem essas reclamações e que haja efetivamente esse controle por 
parte dos professores. O Prof. Paulo pede ao Prof. Risco que apresente 
sistematicamente esse controle ao Prof. João Batista, que coordena os 
Conselhos de Classe, para que se possa sanar o problema. O controle da 
freqüência é de responsabilidade de cada docente. Salientou que a 
secretaria do PCS dá apoio ao docente para o cálculo da freqüência, mas o 
lançamento da nota e freqüência é de responsabilidade do professor. 
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Quando o aluno é autorizado a cursar disciplina com conflito de horário, 
dentro das regras aprovadas pela CG, ele sempre terá condições de 
conseguir o índice mínimo de 70% para aprovação em freqüência, apesar 
do conflito. Não existe abono de faltas. ------------------------------------------------ 

b) Prof. Risco ressaltou que o trabalho de estágio é fortemente relacionado ao 
Prof. Paulo / Graduação. Lembrou que há dois meses conta um assistente 
administrativo, o sr. Luiz Fernando de Gouveia Buffolo, que tem auxiliado 
muito no relacionamento do PCS com as empresas. ------------------------------- 

 
I.1.7. Comissão de Pós-Graduação 

c) Prof. Rady informou que a Diretoria contratou a empresa Acadêmica para 
reformulação do site da EPUSP, incluindo a Pós-Graduação. O Prof. Rady 
já esteve em reunião com a Ângela, da Acadêmica, para avaliar o conteúdo 
dessa parte no site. -------------------------------------------------------------------------- 

d) Prof. Rady esteve na reunião da CAPES em Brasília, nos dias 11 e 12 de 
agosto, com a presença de 250 coordenadores de todo o Brasil. Nessa 
reunião, o presidente da CAPES ressaltou a importância da CAPES junto 
aos Programas das diversas Engenharias de todo o país. Recomendou-se 
que os docentes não deixem de participar de eventos importantes para sua 
própria atividade, mas também participem dos eventos que a CAPES 
considera importantes. No entanto, Prof. Rady comentou que a 
probabilidade de grandes mudanças é remota. Também nessa reunião, foi 
informado que a base de dados do Qualis vai mudar. A nova proposta já 
existe mas ainda não foi divulgada, o que deve acontecer em breve. No 
caso de Engenharias, será um Qualis só, sendo reunidas as publicações 
nacionais e internacionais na mesma lista. A Profª Anna acrescentou que o 
pessoal da CTC, área de Computação, está fazendo uma proposta bem 
fundamentada para considerar também a participação em eventos, pois é 
muito importante para a área. Profª Selma pede à Profª Anna que envie um 
e-mail informando o endereço para a secretaria divulgar aos docentes, para 
eventual consulta. ---------------------------------------------------------------------------- 

e) Prof. Gomi disse que desde junho a CAPES vem repassando, 
mensalmente,  a parcela do PROEX, que possibilita uma liberdade maior 
para o gerenciamento desse recurso. Esse dinheiro tem sido depositado na 
conta do coordenador do Programa. No entanto, é necessário que seja feita 
a prestação de contas e devolução do restante por parte do coordenador 
anterior do programa, que no caso é o Prof. Javier. Até lá, o Prof. Piqueira 
não pode disponibilizar os recursos que estão sendo depositados na sua 
conta, como novo coordenador do programa. Prof. Marco Túlio alertou o 
prof. Gomi sobre os pedidos de reembolso de despesas pela Tesouraria da 
EPUSP, pois há a questão do gasto do dinheiro dentro de um mesmo mês. 
Prof. Gomi informou que a Nélida, da Seção de Convênios, está dando 
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apoio na gestão desses recursos. As informações sobre as regras estarão 
em breve também divulgadas no site. -------------------------------------------------- 

f) Prof. Gomi informou que será decidido o novo critério da concessão de 
bolsas, pela nova coordenação da Pós-Graduação. A Profª Anna comentou 
que a forma como a FAPESP, por exemplo, avalia os trabalhos é bastante 
interessante e que poderia servir de exemplo a essa nova proposta. Prof. 
Gomi informou que a atual Comissão de Bolsa analisa o currículo de aluno, 
o do professor e o plano de trabalho. --------------------------------------------------- 

g) Prof. Rady reforçou a preocupação na entrega das bancas dentro do prazo. 
O orientador deve saber desses prazos e cuidar para que seu aluno 
também esteja informado. Profª Selma também pediu a colaboração de 
todos. Prof. Saraiva perguntou sobre a disponibilização, no site, das 
informações de ingresso na Pós-Graduação, referentes a 2008. Prof. Rady 
irá providenciar. ----------------------------------------------------------------------------- 

 
 
I.1.8. Comissão de Pesquisa 
Os professores Antonio Mauro Saraiva e Carlos Eduardo Cugnasca apresentaram 
uma proposta de divisão e formatação dos itens da pauta do conselho nas áreas 
de Pesquisa e Extensão, pois a atual apresentação dos assuntos têm gerado 
dúvidas, se é item referente à Pesquisa ou à Extensão ou a ambas. Houve uma 
preocupação em homogeneizar alguns termos utilizados. Foi feita uma proposta de 
se apresentar os projetos com características de Projeto e Extensão em um item 
separado.  ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
I.1.9. Comissão de Cultura e Extensão Universitária 
Prof. Carlos Cugnasca informou que na última reunião da CCEx foi tratado o 
assunto de um plágio ocorrido no curso de extensão. É um caso atípico. Prof. 
Carlos comentou que foi montada uma comissão para analisar essa questão. 
Disse que o aluno devolveu o certificado, porém ficou preocupado com a 
repercussão do assunto, principalmente junto à empresa em que trabalha. Deve-se 
cuidar para observar se existe plágio antes da entrega. Deve-se evitar que o aluno 
chegue a defender seu trabalho. O orientador deve acompanhar passo a passo o 
trabalho de seu orientado. Foi sugerido que o aluno receba em papel as regras, o 
que pode e o que não pode. Prof. João José sugeriu que esse documento seja 
elaborado com a colaboração da Pós-Graduação, pois isso pode ocorrer também 
na Pós-Graduação. Os alunos devem ter consciência sobre a ética. -------------------- 
 
 
I.1.10. Comissão de Informática 
Nada a comunicar. 
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I.1.11. Secretaria do Departamento 
A secretária do Departamento estará em férias de 15 a 30 de setembro de 2008.  
 
 
I.1.12. Palavra aos Conselheiros 

a) Reportando-se à apresentação feita pelo Prof. Piqueira no início da reunião, 
o Prof. Sidnei considerou essa discussão importante para que cada um dos 
membros do Conselho repense principalmente sobre a formação de bancas. 
Comentou que para cada situação, existe uma maneira delicada de a 
conduzir. --------------------------------------------------------------------------------------- 

b) Prof. Sidnei mencionou a atitude do Prof. Ramirez junto à CERT na 
condução da sua mudança de regime de trabalho, salientou que trata-se de 
atitudes não de entidades e regras, mas de pessoas bem intencionadas em 
resolver problemas. Faz questão que se registre um voto de louvor aos 
representantes da Pós-Graduação, em especial ao Prof. Rady pela sua 
maneira de atuar na solução dos diversos problemas. ----------------------------- 

c) O Prof. Marco Túlio falou sobre os transtornos causados pela reforma do 
banheiro masculino no Bloco C, do prédio de Engenharia Elétrica. Disse que 
há dias não vê ninguém entrar e sair do local, o que é muito estranho, pois 
os funcionários que deveriam estar na obra não aparecem e o banheiro 
continua interditado. ------------------------------------------------------------------------ 

d) Prof. Marco Túlio também comentou que há uns dois anos que vem pedindo 
a pintura das vagas no estacionamento de professores. Disse que fez 
algumas sugestões sobre uma possível reforma desse estacionamento. A 
Profª Selma pediu que fosse apresentado um croqui, que a chefia do PCS 
levaria a proposta à COD. ----------------------------------------------------------------- 

O Prof. Marco Túlio disse que os alunos continuam escrevendo nas carteiras 
das salas de aula, durante as provas e as aulas. Sugeriu que na 
apresentação de recepção aos ingressantes no curso, os alunos do 
Centrinho lhes dessem alguma orientação neste sentido. O aluno Roney irá 
retomar essa questão junto ao Centrinho. -------------------------------------------- 
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II - ORDEM DO DIA 
II.1. Graduação 
Nada a analisar. 
 
 
 
II.2. Pós-Graduação 
 
II.2.1. Exame de Qualificação no Programa de Doutorado 
Aprovada a proposta de Banca Examinadora para Exame de Qualificação no 
Programa de Doutorado do candidato Nilton Cézar de Paula, sob o título 
“Escalonamento de Aplicações Paralelas e Monitoramento de Recursos em 
Grades Computacionais”, composta pelos docentes Profª Drª Líria Matsumoto Sato 
(orientadora) (Prof. Livre-Docente) (PCS/EPUSP), Prof. Dr. Edson Toshimi 
Midorikawa (Prof. Doutor) (PCS/EPUSP) e Prof. Dr. André Riyuiti Hirakawa (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. Oferecimento de Curso de Extensão 
Aprovado o oferecimento dos Cursos de Especialização: a) “MBA Tecnologia de 
Software”, a ser oferecido no período de 26-02-2009 a 26-08-2011, com o objetivo 
de dotar os profissionais com conhecimentos atuais, para enfrentar os desafios 
inerentes às constantes transformações de recursos e técnicas da área de 
computação e informática, preparando-os para assumir responsabilidades tanto 
técnica quanto gerencial. Esse curso será oferecido através do LTS – Lab. 
Tecnologia de Software, com carga horária de 540 horas, sob a coordenação da 
Profª Drª Selma Shin Shimizu Melnikoff, com gerência de recursos através da 
FUSP. Todas as disciplinas do referido curso possuem carga horária de 30 horas e 
a natureza é de atualização. As disciplinas são: “Análise e Projeto Orientado a 
Objetos”, “Aplicações Corporativas”, “Arquiteturas de Software”, “Conceitos de 
Projeto das Interfaces Homem-Computador”, “Engenharia de Requisitos”, 
“Engenharia de Software”, “Gerência de Projetos de Desenvolvimento e Aquisição 
de Software”, “Infra-estrutura Computacional”, “Processos de Software”, “Projeto 
Integrado”, “Qualidade de Software”, “Sistema de Informação e Data Warehouse”, 
“Tecnologias de Implementação de Sistemas de Software” e  “Validação de 
Sistemas de Software”; b) MBA Tecnologia da Informação, a ser oferecido no 
período de 26-02-2009 a 26-02-2011, com o objetivo de atender a demanda 



 
ESCOLA POLITÉCNICA DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 

Departamento de Engenharia de Computação e Sistemas Digitais 
 

Ata 206 setembro08 
 

 
Av. Prof. Luciano Gualberto – Trav. 3, 158 – 05508-900 – São Paulo – SP – BRASIL 

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

9

crescente de profissionais qualificados para coordenar e/ou implantar soluções de 
tecnologia da informação nas organizações. Trata-se de um curso com fortes 
conceitos básicos suficientes para a aplicação imediata do profissional, e com 
conhecimentos especializados que representam o estado da arte em tecnologia da 
informação. . Esse curso será oferecido através do LTS – Lab. Tecnologia de 
Software, com carga horária de 510 horas, sob a coordenação do Prof. Dr. Jorge 
Luís Risco Becerra, com gerência de recursos através da FUSP. Todas as 
disciplinas do referido curso possuem carga horária de 30 horas e a natureza é de 
atualização. As disciplinas são: “Arquiteturas Corporativas”, “Automação dos 
Negócios”, “Engenharia de Software em TI”, “Estratégias de Negócios 
Corporativos”, “Gerenciamento da Informação”, “Gerenciamento Estratégico 
Corporativo”, “Gestão da Qualidade e da Infra-estrutura”, “Gestão do Valor de 
Projetos em TI”, “Modelos de Gerência de Projetos”, “Projetos Orientados a 
Objetos”, “Sistemas de Informação”, “Tecnologias Avançadas e Aplicações em TI” 
e “Tecnologias de Redes e Internet”.  ----------------------------------------------------------- 
 
 
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 10 a 11-08-08, para participar de reunião para proposta de projeto na Itaipu, em 
Foz do Iguaçu / PR, tendo como substituto o Prof. Dr. João José Neto, e em 28-08-
08, para participar de encontro Tecnológico em Engenharia Elétrica, Automação e 
Controle e Computação da UNILINS, em Lins / SP, tendo como substituto o Prof. 
Dr. Carlos Eduardo Cugnasca; b) Profª Drª Anna Helena Reali Costa, em 18-08-
08, para participar de reunião na UNIFESP, a convite de seu Pró-Reitor de 
Graduação, para discutir a proposta de criação de cursos de Engenharia naquela 
instituição, em São Paulo / SP, tendo como substituto o Prof. Dr. Jaime Simão 
Sichman; c) Prof. Dr. Antonio Mauro Saraiva, em 19-08-08, para participar de 
reunião técnica de projeto na Embrapa – Informática Agropecuária, em Campinas / 
SP, tendo como substituto o Prof. Dr. André Riyuiti Hirakawa, e de 31-08 a 05-09-
08, para participar de reunião técnica da “International Commision of Agricultural 
Engineering”, com apresentação de dois trabalhos, em Foz do Iguaçu / PR, tendo 
como substituto o Prof. Dr. Pedro Luiz Pizzigatti Corrêa; d) Prof. Dr. Jorge Luis 
Risco Becerra, de 09 a 12-09-08, para participar, com apresentação de trabalho, 
do evento “IV Encuentro de Ingenieros Civiles: La Seguridad, Medio Ambiente y 
Responsabilidad Social em la Construcción”, em Lima / Peru, tendo como 
substituto o Prof. Dr. Kechi Hirama; e) Prof. Dr. Jorge Rady de Almeida Júnior, 
de 11 a 12-08-08, para participar de reunião dos Coordenadores de Programas de 
Pós-Graduação de todas as Áreas de Engenharia no Brasil, em Brasília / DF, 
tendo como substituto o Prof. Dr. Paulo Sérgio Cugnasca, e em 19-08-08 para 
participar de reunião técnica no IFI (Instituto de Fomento e Coordenação Industrial) 
/ CTA (Centro Técnico Aeroespacial) visando prospecção de projetos de pesquisa / 
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extensão na área aeronáutica, em São José dos Campos / SP, tendo como 
substituto o Prof. Dr. André Ryiuiti Hirakawa; f) Prof. Dr. Paulo Sérgio Cugnasca, 
em 19-08-08, para participar de reunião técnica no IFI (Instituto de Fomento e 
Coordenação Industrial) / CTA (Centro Técnico Aeroespacial) visando prospecção 
de projetos de pesquisa / extensão na área aeronáutica, em São José dos Campos 
/ SP, tendo como substituto o Prof. Dr. André Riyuiti Hirakawa; h) Prof. Dr. Paulo 
Sérgio Licciardi Messeder Barreto, em 10-09-08, para participação em banca de 
Dissertação de Mestrado junto ao Dep. de Ciência da Computação da UFU -  
Universidade Federal de Uberlândia, em Uberlândia / MG, tendo como substituto o 
Prof. Dr. Edson Satoshi Gomi; i) Prof. Dr. Ricardo Luis de Azevedo da Rocha, 
em 22-08-08, para participação em banca de Dissertação de Mestrado junto ao 
Dep. de Ciência da Computação do Centro de Ciências Exatas e de Tecnologia da 
Universidade Federal de São Carlos, em São Carlos / SP, tendo como substituto o 
Prof. Dr. João José Neto; j) Prof. Dr. Romero Tori, em 29-08-08, para participação 
em banca de Doutorado junto ao Dep. de Informática da UFU – Universidade 
Federal de Uberlândia, em Uberlândia / MG, tendo como substituto a Profª Drª 
Regina Melo Silveira.  ------------------------------------------------------------------------------- 
 
II.5.2. Pedido de Afastamento a analisar 
Aprovados os pedidos de afastamento do Prof. Dr. Paulo Sérgio Licciardi 
Messeder Barreto, de 29-09-08 para participar de banca de Dissertação de 
Mestrado junto à UNICAMP, em Campinas / SP, tendo como substituto a Profª Drª 
Regina Melo Silveira, e de 31-01 a 02-08-09, para realizar Pós-Doutorado (visita de 
pesquisa) junto à Dublin City University, em virtude de ter sido agraciado com o 
prêmio “E.T.S. Walton Visitor Award”, da Science Foundation Ireland (SFI)., em 
Dublin / Irlanda, tendo com substitutos nesse período os docentes Profª Drª Graça 
Bressan, Profª Drª Regina Melo Silveira e Prof. Dr. Pedro Luiz Pizzigatti Corrêa. ---- 
 
 
II.6. Relatórios de Viagem 
Aprovados os relatórios de afastamentos de: a) Prof. Dr. André Riyuiti Hirakawa 
(de 10 a 11-08-08, para Foz do Iguaçu / PR, e em 28-08-08, para Lins / SP); b) 
Profª Drª Anna Helena Reali Costa (em 18-08-08, para São Paulo / SP); c) Prof. 
Dr. Carlos Eduardo Cugnasca (de 11 a 12-08-08, para Campinas / SP, e em 13-
08-08, para Campinas / SP); d) Prof. Dr. Jorge Rady de Almeida Júnior (de 11 a 
12-08-08, para Brasília / DF, e em 19-08-08, para São José dos Campos / SP); e) 
Profª Drª Líria Matsumoto Sato (em 29-04-08, para São Carlos / SP, em 07-05-
08, para Santos / SP e em  27-05-08, para São José dos Campos / SP); f) Prof. 
Dr. Marco Túlio Carvalho de Andrade (de 27-07-08 a 02-08-08, para Manaus / 
AM); g) Prof. Dr. Paulo Sérgio Cugnasca (de 07 a 08-08-08, para Brasília / DF, e 
em 19-08-08, para São José dos Campos / SP); h) Prof. Dr. Paulo Sérgio 
Licciardi Messeder Barreto (de 15 a 23-08-08, para Califórnia / EUA); i) Profª Drª 
Selma Shin Shimizu Melnikoff (em 05-08-08, para São José dos Campos / SP).-- 
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II.7. Contratação de um Professor Doutor (MS-3 em RDIDP). 
Aprovado o pedido de contratação da Profª Drª Anarosa Alves Franco Brandão, 
Professor Doutor – MS-3 em RDIDP, aprovada em concurso público na 
Especialidade “Engenharia da Computação”, com Parecer favorável emitido pela 
Profª Drª Lúcia Vilela Leite Filgueiras. ------------------------------------------------------------ 
 
 
II.8. Concurso Público de Professor Livre Docente 
Aprovada a indicação de banca examinadora para concurso público para o cargo 
de Professor Livre-Docente, na especialidade “Engenharia de Software e Banco de 
Dados”, tendo como candidato o Prof. Dr. Kechi Hirama, composta pelos docentes 
Prof. Dr. Antonio Marcos de Aguirra Massola (Prof. Titular) (PCS/EPUSP), Prof. Dr. 
Jorge Rady de Almeida Júnior (Prof. Livre-Docente) (PCS/EPUSP), Prof. Dr. Siang 
Wun Song (Prof. Titular - aposentado) (IME / USP), Prof. Dr. Marcos José Santana 
(Prof. Livre-Docente) (ICMC / USP) e Prof. Dr. Edson Luiz Riccio ( Prof. Livre-
Docente) (FEA / USP). Suplentes: Prof. Dr. José Sidnei Colombo Martini (Prof. 
Titular (PCS/EPUSP), Prof. Dr. João Batista Camargo Júnior (Prof. Livre-Docente) 
(PCS/EPUSP), Prof. Dr. Routo Terada (Prof. Titular) (IME / USP), Prof. Dr. Mario 
Jino (Prof. Titular) (UNICAMP) e Profª Drª Regina Helena Carlucci Santana (Prof. 
Livre-Docente) (ICMC / USP). --------------------------------------------------------------------- 
 
Nada mais a constar, a reunião deu-se por encerrada às 11h40min., e eu Tania 
Comi Pereira da Silva, secretária do Departamento de Engenharia de Computação 
e Sistemas Digitais, redigi e digitei a presente ata.  
 

* * * * 
 


