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ATA DA 223ª REUNIÃO DO CONSELHO DO DEPARTAMENTO DE 
ENGENHARIA  DE  COMPUTAÇÃO E SISTEMAS DIGITAIS  -  PCS 

 
 
Realizada em 04-02-10, às 08h00min. 
 
Presentes os professores doutores Antonio Marcos de Aguirra Massola, Selma 
Shin Shimizu Melnikoff, José Sidnei Colombo Martini, Wilson Vicente Ruggiero, 
Moacyr Martucci Júnior, Antonio Mauro Saraiva, Carlos Eduardo Cugnasca, Graça 
Bressan, Paulo Sérgio Cugnasca, Líria Matsumoto Sato, Ricardo Luiz de Azevedo 
da Rocha, Jorge Luis Risco Becerra, Jorge Rady de Almeida Júnior, Anna Helena 
Reali Costa e o Representante Discente Rafael Barbolo Lopes. 
 
 
 
I - EXPEDIENTE 
I.1. Análise das atas da 220ª, 221ª e 223ª reuniões do Conselho. 
Aprovadas. 
 
I.2. Comunicações 
I.2.1. Chefia do Departamento 
Profª Selma informou que foi realizado o Concurso 027/2009 para Prof. Doutor em 
RTC, na Especialidade “Arquitetura de Computadores”, para preenchimento do 
Claro do Prof. Francisco Enéas da Cunha Lemos. O concurso aconteceu nos dias 
02 e 03 de fevereiro de 2010, tendo como presidente da Comissão Avaliadora o 
Prof. Dr. Carlos Eduardo Cugnasca. A banca indicou a candidata Cíntia Borges 
Margi para ocupar a referida vaga. --------------------------------------------------------------- 
 
I.2.2. Conselho Técnico Administrativo – CTA 
Nada a comunicar. 
 
I.2.3. Congregação 

a) Sobre as inscrições para concursos de Professores Doutores, a 
Congregação aprova a prova eliminatória e mantém o prazo de 90 dias para 
inscrição. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

b) Houve discussão e troca de opiniões sobre avaliação na progressão de 
carreira docente, se seria através de banca ou não. Ainda não se chegou a 
nenhuma conclusão. Prof. Moacyr comentou que essa reestruturação tem 
como pano de fundo a adequação para aumentar o salário, com os termos 
adequados e que os Professores Titulares também precisam discutir o seu 
caso. --------------------------------------------------------------------------------------------- 
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I.2.4. Comissão de Orientação Didática – COD/EEL 
Profª Selma informou que foi solicitada à COD autorização para instalação de duas 
caixas d’água e um destilador de água para fins de experimentos do PTC. Profª 
Selma explicou que essas caixas d’água vão ficar no lado externo do prédio, na 
área entre os blocos C e D; o destilador vai ficar junto à parede do corredor do 
andar térreo que liga os dois blocos. O Prof. Cláudio Garcia já havia pedido 
autorização à COCESP para a instalação do equipamento. O pedido já foi 
aprovado pela COD e pela COCESP. Prof. Moacyr manifestou-se preocupado com 
a segurança das pessoas que circulam pelo corredor. O Prof. Sidnei foi designado 
para verificar junto ao Prof. Cláudio Garcia, se os quesitos de segurança e de 
estética foram considerados e se serão atendidos.  ----------------------------------------- 
 
I.2.5. Comissão de Graduação  
Nada a comunicar. 
 
I.2.6. Coordenadoria dos Cursos Quadrimestrais 
Nada a comunicar. 
 
I.2.7. Comissão de Pós-Graduação 
Prof. Rady informou que a secretaria de Pós-Graduação está em fase de captação 
de dados para o relatório CAPES. Assim, solicita que os docentes atualizem os 
seus currículos Lattes, pois é dessa fonte que os dados são extraídos. A entrega 
do CD com o relatório para a Pró-Reitoria está prevista para o início de março. 
Portanto, o prazo para atualizar os dados é curto. Prof. Rady informou que 
participará de uma reunião na Pró-Reitoria sobre instruções para a elaboração do 
relatório CAPES. --------------------------------------------------------------------------------------- 
 
I.2.8. Comissão de Pesquisa 

a) O Prof. Saraiva comentou que, na última reunião da Comissão de Pesquisa, 
ao se tratar do Projeto INFRA da FINEP, foi decidido que a Comissão não 
vai fazer qualquer tipo de triagem e vai encaminhar todas as propostas 
diretamente à Reitoria. O Prof. Wilson sugeriu que todos os docentes 
potenciais se unissem e fizessem um único projeto EPUSP, que seria 
encaminhado pela CPq e muito provavelmente, seria aprovado pela Pró-
Reitoria de Pesquisa. Prof. Moacyr comentou que é uma boa idéia e é 
possível, pois na sua época de presidente da comissão, foi proposto um 
projeto na área de materiais envolvendo várias Unidades da USP, 
abrangendo as Engenharias, as Odontologias e as Medicinas. Após as 
discussões, decidiu-se não fazer a proposta neste ano, devido ao tempo 
exíguo, mas que seria feito um trabalho durante o ano de 2010 para próxima 
chamada.---------------------------------------------------------------------------------------- 

b) Prof. Saraiva lembrou dos editais dos programas PIC e PIBITI que estarão 
abertos a partir do dia 22 de fevereiro de 2010, através do sistema ATENA. 
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Informou que as Bolsas serão cadastradas pelo ATENA, mas deve-se 
entregar os pedidos impressos, pois a documentação virará um processo. -- 

c) Prof. Saraiva comentou sobre a proposta da empresa Odebrecht de 
premiação aos melhores trabalhos. Comentou que em 2009 alunos da Poli 
ganharam um prêmio e a docente orientadora, Profª Lúcia Helena, do PCC, 
decidiu transformar o valor do prêmio em bolsas. ---------------------------------- 

d) Nos processos bolsas PIC USP 2009/2010 são devidos pelos alunos e/ou 
orientadores os relatórios parciais, sumários técnicos e pareceres para 
serem enviados a CPq. --------------------------------. ------------------------------------ 

 
I.2.9. Comissão de Cultura e Extensão Universitária 
Não houve comunicações. 
 
I.2.10. Comissão de Informática 
Prof. Gomi comentou que finalmente será feito o trabalho de interligação da Rede 
do PCS ao backbone da USP através do ponto de acesso no Prédio da 
Administração. Resta agendar uma data para finalizar essa interligação. Prof. Gomi 
prevê que até o final de fevereiro esse serviço será realizado. -------------------------- 
 
I.2.11. Comissão de Bibliotecas 
Profª Graça já enviou e-mail aos docentes para que indicassem mais livros a 
serem adquiridos. Profª Selma solicitou que esse e-mail fosse reenviado, porém 
estabelecendo um prazo para resposta. Prof. Romero lembrou que o prazo dado 
foi o dia 12 de fevereiro-2010. Trata-se de verba da Reitoria e esses livros podem 
ser para pesquisa ou livros didáticos, mas sugere-se que a prioridade seja para 
livros didáticos. ---------------------------------------------------------------------------------------- 
 
I.2.12. Secretaria do Departamento 
A secretaria solicita que as reservas de sala sejam feitas pelos docentes, e não por 
alunos, diretamente na secretaria ou por e-mail, para evitar transtornos. Solicita 
ainda, ser informada quando o docente combinar com os alunos algo que envolva 
a secretaria, como entrega de trabalhos na secretaria, para evitar problemas com 
relação a prazos de entrega. ---------------------------------------------------------------------- 
 
I.2.13. Palavra aos Conselheiros 

a) Prof. Massola informou que a COCESP já preparou a Avenida da Raia para 
o cooper e estará também preparada para o ciclismo, que será permitido 
somente naquela avenida. Comentou que a USP é considerada uma elite 
pela população e que as pessoas acham que o campus sendo público é de 
sua propriedade, o que não é verdade. A cultura das pessoas mostra 
também que este campus é uma área em que quem está dentro está 
protegido de tudo, o que não é verdade. Disse que assaltos têm ocorrido a 
ciclistas, praticantes de cooper e até aos motoristas dos ônibus circulares. 
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Além disso, está intenso o trânsito de motoristas utilizam a USP para evitar 
congestionamentos de seu entorno. --------------------------------------------------- 

b) Prof. Massola comentou que o Plano Gestor da COCESP conta com uns 40 
ítens. Um dos projetos é a reocupação do campus pelas aves nativas. ------ 

c) Informou também que existe um projeto da futura ligação da nova linha do 
metrô com o campus da USP.  ---------------------------------------------------------- 

d) Prof. Moacyr comentou sobre um projeto chamado Cidades Inteligentes e 
sugeriu ao Prof. Massola colocar a USP como um piloto desse projeto. Prof 
Massola concordou com a idéia e pede que seja contatado o engenheiro 
Eduardo Barbosa, da COCESP, para agendar uma reunião e analisar a 
proposta. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

e) Prof. Sidnei informou que a Comissão de Avaliação virá ao Departamento 
nos dias 08 a 10 de março próximo. As grandes áreas Mecânica e Elétrica 
serão avaliadas conjuntamente. Os oito Departamentos correspondentes 
serão visitados pela mesma comissão. A comissão irá conversar com alunos 
e funcionários, além dos docentes. Todo o trabalho é apoiado no documento 
preparado por uma comissão interna formada pelos professores Edson S. 
Gomi, Antonio Mauro Saraiva e José Sidnei Colombo Martini. Esse 
documento será distribuído aos integrantes do PCS. Nele são propostas 
metas para o Departamento. Prof. Sidnei salientou que serão observados 
vários aspectos, inclusive o de limpeza. A última avaliação foi em 2004. O 
espírito deve ser o de satisfação em mostrar o Departamento e apresentá-lo 
aos avaliadores. Paralelamente a essa visita, a EPUSP estará sediando a 
FEBRACE, coordenado pela Profª Roseli de Deus Lopes do PSI, e o evento 
do VERTEBRALCUE, gerenciado pelo Prof. Edison Spina, do PCS. ----------- 

f) Prof. Moacyr informou que estão em andamento os projetos FORESTA e 
FIRST, financiados pela Comissão Européia, e o projeto ARQUIS, 
financiado pela FINEP, na área de handover vertical em redes sem fio, foi 
aprovado. -------------------------------------------------------------------------------------- 

g) Profª Graça informou que foi renovada a bolsa CNPq de produtividade do 
Prof. Paulo Barreto. -------------------------------------------------------------------------- 

h) Prof. Saraiva disse que foi uma excelente experiência a sua estadia nos 
EUA, para realização de um Pós-Doutorado. O contato com outras 
Universidades foi muito proveitoso e que encorajaria os colegas a fazerem o 
mesmo. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

i) Prof. Carlos falou do Concurso para Prof. Doutor em RTC (claro do Prof. 
Francisco Enéas), na Especialidade “Arquitetura de Computadores”, 
realizado em 02 e 03 de fevereiro de 2010, no qual estavam inscritos três 
candidatos, todos com Pós-Graduação realizada na EPUSP. Prof. Carlos 
comentou que, apesar do candidato aprovado ter sido indicado por todos os 
membros da banca, o processo foi difícil, pois dois candidatos apresentaram 
desempenho similares. A banca foi composta pelos professores Carlos 
Eduardo Cugnasca e Líria Matsumoto Sato, do PCS, e pelos doutores 
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Arthur João Catto, da UNICAMP, Siang Wun Song, do IME, e Eduardo 
Whitaker Bergamini, do INPE. O potencial dos candidatos foi elogiado pela 
banca, que comentou que todos têm condições de competir em concursos. 
A candidata aprovada foi a doutora Cíntia Borges Margi. O Prof. Bergamini 
sugeriu a sua participação numa atividade de intercâmbio entre EPUSP e 
INPE, envolvendo normatização.---------------------------------------------------- 

 
 
II - ORDEM DO DIA 
II.1. Graduação 
II.1.1. Contratação de Aluno Monitor para disciplinas de Graduação 
Aprovada a contratação de Diego de Queiroz Macedo e Tiago Matos como 
alunos monitores de Graduação para auxiliar nas disciplinas PCS-2214 – 
Fundamentos de Engenharia de Computação (1º semestre-2010), PCS-2024 – 
Lab.de Fundamentos de Engenharia de Computação (2º semestre-2010) e PCS-
2302 – Lab.de Fundamentos de Engenharia de Computação (2º semestre-2010), 
no período de 01-03-2010 a 28-02-2011, tendo como docente responsável o Prof. 
Dr. Jaime Simão Sichman. -------------------------------------------------------------------------- 
 
 
II.2. Pós-Graduação 
II.2.1. Exame de Qualificação no programa de Mestrado 
Aprovadas as propostas de Banca Examinadora para Exame de Qualificação no 
programa de Mestrado dos candidatos: a) Danilo de Oliveira Correa, sob o título  
“X-GOV: Planejamento de Serviços Eletrônicos de Governo Usando Mídias 
Cruzadas”, composta pelos docentes Profª Drª Lúcia Vilela Leite Filgueiras 
(orientadora) (Prof. Doutor) (PCS / EPUSP), Prof. Dr. Moacyr Martucci Júnior (Prof. 
Titular) (PCS / EPUSP) e Prof. Dr. Pedro Luiz Pizzigatti Corrêa (Prof. Doutor) (PCS 
/ EPUSP). Suplente: Prof. Dr. Cristiano Maciel (Prof. Doutor) (UFMT – Univ. 
Federal de Mato Grosso); b) Thiago Moreira Rodrigues, sob o título  “Proposta de 
Modelo de Ambiente Colaborativo para Desenvolvimento de Projetos de Software”, 
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. Edison Spina 
(Prof. Doutor) (PCS / EPUSP). --------------------------------------------------------------------- 
 
II.2.2. Dissertação de Mestrado 
Proposta de Banca Examinadora para Apresentação de Dissertação de Mestrado 
dos candidatos: a) Fernando Kazuyoshi Takikawa, sob o título “Arquitetura de 
Sistemas Hipermídia Adaptativos baseada em Atributos de Qualidade”, compsota 
pelos docentes Profª Drª Maria Alice Grigas Varella Ferreira (orientadora) (Prof. 
Doutor) (PCS / EPUSP), Profª Drª Lúcia Vilela Leite Filgueiras (Prof. Doutor) (PCS / 



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

 
Ata 223-fevereiro-10 

 

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

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

6/12

EPUSP)e Prof. Dr. Ismar Frango Silveira (Prof. Doutor) (Univ. Presb. Mackenzie). 
Suplentes: Prof. Dr. Romero Tori (Prof. Livre-Docente) (PCS / EPUSP), Profª Drª 
Edit Grassiani Lino de Campos (Prof. Doutor) (IPT) e Profª Drª Regina Cláudia 
Cantele (Prof. Doutor) (FIAP – Faculdade de Informática e Administração Paulista); 
b) Otávio Freitas Ferreira Filho, sob o título “Serviços Semânticos; Uma 
Abordagem RESTful”, composta pelos docentes Profª Drª Maria Alice Grigas 
Varella Ferreira (orientadora) (Prof. Doutor) (PCS / EPUSP), Prof. Dr. Romero Tori 
(Prof. Livre-Docente) (PCS / EPUSP), Prof. Dr. Moysés de Araújo (Prof. Doutor) 
(Veris Faculdades). Suplentes: Profª Drª Selma Shin Shimizu Melnikoff (Prof. 
Titular) (PCS / EPUSP), Profª Drª Edit Grassiani Lino de Campos (Prof. Doutor) 
(IPT) e Profª Drª Regina Cláudia Cantele (Prof. Doutor) (FIAP – Faculdade de 
Informática e Administração Paulista). ----------------------------------------------------------- 
 
II.2.3. Tese de Doutorado 
Aprovada a proposta de Banca Examinadora para Defesa de Tese de Doutorado 
do candidato Marcos Antonio Simplício Júnior, sob o título “Message 
Authentication Algorithms for Wireless Sensor Network (Algoritmos de 
Autenticação de Mensagens para Redes de Sensores)”, composta pelos docentes 
Prof. Dr. Paulo Sérgio L. M. Barreto (orientador) (Prof. Doutor) (PCS / EPUSP), 
Prof. Dr. Wilson Vicente Ruggiero (Prof. Titular) (PCS / EPUSP), Prof. Dr. Ricardo 
Dahab (Prof. Livre-Docente) (Unicamp), Prof. Dr. Mats Näslund (Doutor) (Ericsson) 
e Prof. Dr. João Batista Camargo Júnior (Prof. Livre-Docente) (PCS / EPUSP). 
Suplentes: Profª Drª Selma Shin Shimizu Melnikoff (Prof. Titular) (PCS / EPUSP), 
Prof. Dr. Julio César López Hernández (Prof. Livre-Docente) (Unicamp), Profª Drª 
Christiane Marie Schweitzer (Prof. Doutor) (UFABC), Prof. Dr. Hae Yong Kim (Prof. 
Doutor) (PSI / EPUSP) e Profª Drª Regina Melo Silveira (Prof. Doutor) (PCS / 
EPUSP). ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
II.3. Pesquisa  
II.3.1. Proposta de Projeto de Pesquisa 
Aprovada a proposta de Projeto de Pesquisa intitulado Segurança em Sistemas 
de Computação em Nuvem, junto à Ericsson Telecomunicações S.A ., sob a 
coordenação da Profª Drª Tereza Cristina Melo de Brito Carvalho, envolvendo o 
LARC – Laboratório de Arquitetura e Redes de Computadores, com gerência de 
recursos através da FDTE – Fundação para o Desenvolvimento Tecnológico da 
Engenharia. O projeto te por objetivo investigar as taxonomias existentes para 
Sistemas de Computação em Nuvem e os serviços de Segurança existentes para 
estes sistemas e propor uma Taxonomia de Segurança para Sistemas de 
Computação em Nuvem, e tem como produtos esperados: 02 White Papers 
(Taxonomia de Computação em Nuvem; Taxonomia de Segurança em Sistemas 
de computação em nuvem); e 01 artigo em conferência especializada.---- 
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II.4. Projetos de Pesquisa e Extensão (simultâneas) 
II.4.1. Proposta de Projeto de Pesquisa e Extensão 
Referendada a proposta de Projeto de Pesquisa e Extensão IABIN PTN Data 
Quality and Training, junto à Pollinator Partnership, sob a coordenação do Prof. 
Dr. Antonio Mauro Saraiva, envolvendo o LAA – Laboratório de Automação 
Agrícola, com gerência de recursos através da FUSP.O projeto tem como objetivo 
a realização de atividades de desenvolvimento e aplicação de material de 
treinamento nas ferramentas e conceitos do projeto IABIN PTN, auxiliando os 
provedores de dados na digitalização dos dados, e revisando os produtos já 
desenvolvidos, tendo como produtos esperados: Relatórios técnicos, ferramenta de 
software de digitalização dos dados.------------------------------------------------------------- 
 
II.4.2. Participação de Docente em atividades de Convênio/Contrato (art.16) 
em Pesquisa e Extensão (simultâneas) 
II.4.2.a) Referendada a participação do Prof. Dr. Antonio Mauro Saraiva, como: 
a) Coordenador do Projeto “IABIN PTN data quality and training”, junto à 
Coevolution Institute / Organização dos Estados Americanos / World Bank / FUSP, 
com duração de 02 anos, de 1º-01-2010 a 31-12-2011, com dedicação de 01 hora 
semanal, tendo como objetivo desenvolver e aplicar material de treinamento nas 
ferramentas e conceitos do projeto Pollinator Thematic Network, da InterAmerican 
Biodiversity information Network, IABIN PTN (projeto-mãe), auxiliar os provedores 
de dados das várias instituições e países das Américas na digitalização dos dados, 
acompanhando e analisando os dados quanto a sua qualidade, e auxiliando no 
processo de provimento ao portal de dados; revisar as ferramentas e os esquemas 
de dados adotados; b) Coordenador de Projeto “Pollinators Thematic Network of 
the Inter Amricamn Biodiversity information Network”, junto à Coevolution Institute / 
Organização dos Estados Americanos / World Bank / FUSP, com duração de 02 
anos, de 1º-01-2010 a 31-12-2011,com dedicação de 02 horas semanais, tendo 
como objetivo desenvolver pesquisas sobre arquiteturas, padrões e protocolos 
para integração e troca de dados de biodiversidade em sistemas distribuídos e 
heterogêneos, que culminem com a implementação de uma infra-estrutura e 
ferramentas para a criação de uma rede de informação de polinizadores nas 
Américas. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
II.4.2.a) Aprovada a participação em atividades de Convênio/Contrato (art.16) em 
Pesquisa e Extensão (simultâneas) dos docentes: a) Prof. Dr. Paulo Sérgio 
Cugnasca como Participante do Projeto “Atividade de pesquisa em Análise de 
Segurança de Sistema Crítico, por meio de projeto de pesquisa/extensão, 
envolvendo o setor aeronáutico (CISCEA – Comissão de Implantação do Sistema 
de Controle do Espaço Aéreo)”, junto à FDTE – Fundação para o Desenvolvimento 
Tecnológico da Engenharia, por 24 meses, de 02-05-2010 a 30-04-2012,com 



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

 
Ata 223-fevereiro-10 

 

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

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

8/12

dedicação de 02 horas semanais, tendo como objetivo atividades de pesquisa em 
análise de segurança de sistema crítico, envolvendo arquiteturas computacionais, 
software e procedimentos operacionais, por meio de pesquisa/extensão 
envolvendo o setor aeronáutico (CISCEA – Comissão de Implantação do Sistema 
de Controle do Espaço Aéreo), sob a gerencia de recursos da FDTE – Fundação 
para o Desenvolvimento Tecnológico da Engenharia, e como participante do 
Projeto “Atividade de pesquisa em Análise de Segurança de Sistema Crítico, por 
meio de projeto de pesquisa/extensão, envolvendo o setor (Metrô de São Paulo)”, 
através da FDTE – Fundação para o Desenvolvimento Tecnológico da Engenharia, 
por 36 meses, de 02-05-2010 a 30-04-2013,com dedicação de 04 horas semanais, 
tendo como objetivo atividades de pesquisa análise de segurança de sistemas de 
controle crítico, envolvendo hardware analógico e digital, software e procedimentos 
operacionais, pó meio de projetos de pesquisa/extensão envolvendo o setor metro-
ferroviário (Metrô de São Paulo); b) Prof. Dr. João Batista Camargo Júnior, 
como Coordenador do Projeto “Atividade de pesquisa em Análise de Segurança de 
Sistema Crítico, por meio de projeto de pesquisa/extensão, envolvendo o setor 
aeronáutico (CISCEA – Comissão de Implantação do Sistema de Controle do 
Espaço Aéreo)”, através da FDTE – Fundação para o Desenvolvimento 
Tecnológico da Engenharia, por 24 meses, de 02-05-2010 a 30-04-2012,com 
dedicação de 02 horas semanais, tendo como objetivo atividades de pesquisa em 
análise de segurança de sistema crítico, envolvendo arquiteturas computacionais, 
software e procedimentos operacionais, por meio de projetos de 
pesquisa/extensão envolvendo o setor aeronáutico (CISCEA – Comissão de 
Implantação do Sistema de Controle do Espaço Aéreo), e como Coordenador do 
Projeto “Atividade de pesquisa em Análise de Segurança de Sistema Crítico, por 
meio de projeto de pesquisa/extensão, envolvendo o setor (Metrô de São Paulo)”, 
através da FDTE – Fundação para o Desenvolvimento Tecnológico da Engenharia, 
por 36 meses, de 02-05-2010 a 30-04-2013,com dedicação de 04 horas semanais, 
tendo como objetivo a Atividades de pesquisa em análise de segurança de 
sistemas de controle crítico, envolvendo hardware analógico e digital, software e 
procedimentos operacionais, por meio de projetos de pesquisa/extensão 
envolvendo o setor metro-ferroviário (Metrô de São Paulo). ------------------------------- 
 
 
II.5. Cultura e Extensão Universitária 
II.5.1. Participação de Docente em Atividade de Extensão: 
II.5.1. a) Ministração de curso de Extensão (art.12): Aprovada a participação dos 
docentes: a) Prof. Dr. Kechi Hirama, no curso aberto intitulado “Projeto Integrado 
(Especialização – MBA – Tecnologia de Software)”, de 03-03 a 05-05-2010,  com 
carga horária de 30 horas semestrais, através do PECE; b) Prof. Dr. Jorge Rady 
de Almeida Júnior, no curso aberto intitulado “Tecnologia de Software / Sistemas 
de Informação e Data Warehouse”, de 17-05 a 26-07-2010, com carga horária de 
30 horas semestrais, através do PECE; c) Prof. Dr. Marco Túlio Carvalho de 
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Andrade, no curso fechado intitulado “Modelos de Gerência de Projeto (MBA de 
Tecnologia de Informação”, de 01-04 a 30-05-2010, com carga horária de 30 horas 
semestrais, através do PECE; d) Profª Drª Selma Shin Shimizu Melnikoff, no 
curso aberto intitulado “Projeto Integrado (Especialização – MBA – Engenharia de 
Software)”, de 03-03 a 26-05-2010, com carga horária de 15 horas semestrais, 
através do PECE. -------------------------------------------------------------------------------------- 
 
II.5.1. b) Atividades de Assessoria/Consultoria/Coordenação de Cursos 
(art.15) de Extensão.  Aprovada a participação dos docentes: a) Prof. Dr. Antonio 
Mauro Saraiva, como Membro do Conselho Fiscal do Centro de Referência em 
Informação Ambiental junto ao CRIA, por 18 meses, de 15-03-2010 a 31-12-2011, 
com dedicação de 6 horas/ano, tendo como objetivo acompanhar as atividades e o 
uso dos recursos dessa OSCIP que atua na área de Informática para 
Biodiversidade. O Centro de Referência em Informação Ambiental – CRIA é o mais 
importante grupo de P&D nessa área na qual o docente também atua. Tem sido o 
responsável pelo desenvolvimento de diversos sistemas de grande impacto e 
relevância, com amplo respaldo da FAPESP, incluindo os sistemas SinBiota 
(FAPESP), que é a ferramenta de suporte aos pesquisadores do programa Biota-
FAPESP; b) Profª Drª Selma Shin Shimizu Melnikoff, como Coordenadora do 
curso de Especialização em Tecnologia de Software / MBA-USP junto ao PECE, 
por 02 anos e 06 meses, de de 01-03-2010 a 01-09-2012, com dedicação de 0,5 
hora semanal, tendo como objetivo capacitar os profissionais do mercado com 
novas tecnologias de projeto e gestão relacionadas com Engenharia de Software; 
c) Prof. Dr. Paulo Sérgio Cugnasca, em Assessoria para o acompanhamento da 
Implantação de Cursos de Engenharia Elétrica, Telecomunicações, Mecânica e 
Civil no Centro Educacional Alves de faria Ltda., junto ao Centro Educacional Alves 
de Faria, por 24 meses, de 15-03-2010 a 14-03-2012, com dedicação de 0,5 hora 
semanal, tendo como objetivo prestar serviços de assessoria ao Centro 
Educacional Alves Faria tendo por objetivo o acompanhamento da implantação de 
Cursos de Engenharia Elétrica, Telecomunicações, Mecânica e Civil, sendo que os 
serviços serão desenvolvidos em parceria com a Superintendência e a Direção 
Acadêmica das Faculdades Alves Faria; d) Prof. Dr. João Batista Camargo 
Júnior, em Assessoria para o acompanhamento da Implantação de Cursos de 
Engenharia Elétrica, Telecomunicações, Mecânica e Civil no Centro Educacional 
Alves de faria Ltda., junto ao Centro Educacional Alves de Faria, por 24 meses, de 
15-03-2010 a 14-03-2012, com dedicação de 0,5 hora semanal, tendo como 
objetivo prestar serviços de assessoria ao Centro Educacional Alves Faria tendo 
por objetivo o acompanhamento da implantação de Cursos de Engenharia Elétrica, 
Telecomunicações, Mecânica e Civil, sendo que os serviços serão desenvolvidos 
em parceria com a Superintendência e a Direção Acadêmica das Faculdades Alves 
Faria.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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II.6. Pedidos de Afastamento de Docente  
II.6.1. Afastamentos a referendar: 
Aprovados os pedidos de afastamento de: a) Profª Drª Anna Helena Reali Costa, 
de 10 a 11-12-09, para participar de reunião da Comissão de Educação da SBC, 
em São Paulo / SP, tendo como substituta a Profª Drª Anarosa Alves Franco 
Brandão; b) Prof. Dr. Edison Spina, de 21 a 27-02-10, para participar de reunião 
do Projeto BELIEF e prováveis visitas a Instituições de Pesquisas, em Bruxelas / 
Bélgica, tendo como substituto o Prof. Dr. Edson Satoshi Gomi; c) Prof. Dr. João 
Batista Camargo Júnior, em 08-12-09 para participar de banca de Dissertação de 
Mestrado junto ao Dep. De Ciência da Computação da UnB – Universidade de 
Brasília, em Brasília / DF, e em 11-12-09 para participar de banca de Dissertação 
de Mestrado junto ao ITA – Instº Tecnológico da Aeronáutica, em São José dos 
Campos / SP, tendo como substituto em ambos os períodos o Prof. Dr. Jorge Rady 
de  Almeida Júnior; d) Prof. Dr. Moacyr Martucci Júnior, de 15 a 24-01-10, para 
participar de reuniões técnicas de início e planejamento dos projetos FIRST e 
FORESTA, em Bruxelas / Bélgica, tendo como substituto o Prof. Dr. José Sidnei 
Colombo Martini; e) Prof. Dr. Paulo Sérgio Cugnasca, em 12-01-10, para 
participar de reunião técnica no CISCEA – Comissão de Implantação do Sistema 
de controle do Espaço Aéreo, no Rio de Janeiro / RJ, tendo como substituto a Profª 
Drª Selma Shin Shimizu Melnikoff; f) Prof. Dr. Pedro Luiz Pizzigatti Corrêa, de 10 
a 13-12-0, para ministrar disciplina de Pós-Graduação do Programa de Pós-
Graduação em Engenharia Elétrica da EPUSP – PCS-5002 – Integração de 
Componentes e Serviços nas Corporações, em Cuiabá / MT, tendo como 
substituto o Prof. Dr. Marco Túlio Carvalho de Andrade; g) Profª Drª Regina Melo 
Silveira, em 18-12-09 para participar do Projeto TV Escola, em Campinas / SP, e 
de 12 a 13-01-10 para participar de reunião com a SEED / TV Escola, ProInfo e 
RNP, em Brasília / DF, tendo como substituta em ambos os períodos a Profª Drª 
Graça Bressan; h) Prof. Dr. Ricardo Nakamura,em 11-12-09 para participar de 
visita técnica ao Centro de Pesquisa da PETROBRÁS (CENPES), no Rio de 
Janeiro / RJ, tendo como substituto a Profª Drª Regina Melo Silveira.------------------- 
 
II.6.2. Pedido de Afastamento a analisar: 
Aprovado o pedido de afastamento do Prof. Dr. Marco Túlio Carvalho de 
Andrade, de 11 a 12-02-2010, para participar de reunião de trabalho na UDESC, 
em Joinville / SC,  para discutir a promoção de um doutorado Interinstitucional – 
Dinter – nos moldes da CAPES, visando a formação de recursos humanos em 
Santa Catarina, tendo como substituto o Prof. Dr. Paulo Sérgio Cugnasca. ---------- 
 
 
II.7. Relatórios de Viagem 
Aprovados os relatórios referentes aos afastamentos de: a) Profª Drª Anna Helena 
Reali Costa, de 10 a 11-12-09, para São Paulo / SP; b) Prof.Dr. Antonio Mauro 
Saraiva, de 14 a 17-09-09, para Ribeirão Preto / SP, em 18-09-09 para Piracicaba 
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/ SP e de 22 a 25-09-09, para Ribeirão Preto / SP; c) Prof. Dr. Edison Spina, de 
04 a 12-12-09, para Johanesburgo / África do Sul; d) Prof. Dr. João Batista 
Camargo Júnior, em 08-12-09 para Brasília / DF e em 11-12-09 para São José 
dos Campos / SP; e) Prof. Dr. Moacyr Martucci Júnior, de 15 a 24-01-10, para 
Bruxelas / Bélgica; f) Prof. Dr. Paulo Sérgio Cugnasca, em 09-11-09 para Santo 
André / SP, em 17-11-09 para o Rio de Janeiro / RJ e em 12-01-10 para o Rio de 
Janeiro / RJ; g) Profª Drª Regina Melo Silveira, em 06-11-09 para o Rio de 
Janeiro / RJ, em 25-11-09 para Campinas / SP e em 03-12-09 para Brasília / DF; 
h) Prof. Dr. Ricardo Nakamura, em 11-12-09 para o Rio de Janeiro / RJ; i) Prof. 
Dr. Romero Tori, de 16 a 17-11-09 para Salvador / BA e em 24-11-09 para 
Uberlândia / MG.---------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
II.8. Liberação de funcionário 
Prof. Massola apresentou o pedido do funcionário Márcio Martins do Amaral que, 
devido a problemas de ordem particular, o procurou para verificar a possibilidade 
de ser transferido para o campus de Piracicaba. O funcionário é técnico e trabalha 
no Laboratório de Sistemas Abertos, coordenado pelo Prof. André Riyuiti Hirakawa. 
Prof. Massola sugeriu liberar o funcionário por 06 meses, período esse para que o 
PCS recebesse em troca uma vaga equivalente para o Departamento. Prof. 
Moacyr explicou a situação e falou do envolvimento do funcionário no projeto 
FINEP elogiando sua dedicação ao referido laboratório. Prof. Moacyr mostrou-se 
favorável a essa transferência, que também é uma oportunidade de crescimento 
na carreira, enfatizou que as atividades do mesmo devem ser desempenhadas por 
outro técnico do departamento. Assim, procedeu-se a uma votação secreta e 
Conselho decidiu, com 12 votos a favor e uma abstenção, aprovar esse pedido de 
liberação. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
II.9. Eleição para Chefia do Departamento 
Prof. Massola comentou que, em conversas para estudar a indicação do novo 
chefe, falou com o Prof. Sidnei, que concordou em se candidatar ao cargo. 
Comentou que, em algumas reuniões, o Prof. Sidnei esteve representando o 
Departamento. O Prof. Sidnei já havia manifestado seu interesse em concorrer ao 
cargo. Prof. Sidnei elogiou o espírito de equipe do Departamento e disse que é 
com esse espírito que, caso eleito, espera conduzir o PCS. Agradeceu ao convite 
do Prof. Massola, elogiou suas colocações e a maneira apaixonada com que falou 
do Departamento. Em seguida, procedeu-se à eleição secreta. Com 15 eleitores 
presentes, o resultado da apuração foi o seguinte: 01 voto em branco, 01 voto nulo 
e 13 votos para o Professor Sidnei. Assim, foi indicado, pelo Conselho de 
Departamento, o Prof. José Sidnei Colombo Martini como novo Chefe do PCS, 
cujo mandato de 02 anos terá início em 06-03-2010. Prof. Sidnei agradeceu a 
confiança e pede o apoio e colaboração dos docentes na condução de sua gestão. 



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

 
Ata 223-fevereiro-10 

 

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

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

12/12

Prof. Massola parabeniza o Prof. Sidnei pelo resultado da eleição e se despede do 
cargo agradecendo o empenho do Departamento auxiliando-o no exercício de sua 
chefia nos últimos dois anos. A Profª Selma, em nome do Conselho do 
Departamento, agradeceu ao Prof. Massola por seu trabalho como Chefe do 
Departamento. O Prof. Massola lembrou que deixará de ser chefe mas que 
continua como decano do Departamento e irá colaborar da melhor forma possível. 
Prof. Massola está assumindo novos encargos com a nova gestão da Reitoria e 
espera poder contar com o apoio dos colegas do Departamento em suas novas 
atividades, que são atribuições dirigidas ao bem da comunidade uspiana. Prof. 
Moacyr elogiou o Prof. Massola por ter assumido a chefia do Departamento 
paralelamente a outras atividades administrativas que foram assumidas e pelo 
desempenho que teve nesse período. Agradeceu ao Prof. Massola por sua 
dedicação. Estendeu esse agradecimento à Profª Selma, que soube conduzir como 
ninguém as atividades do Departamento. Com relação à indicação do Prof. Sidnei 
ao cargo de Chefe, Prof. Moacyr falou que não resta dúvidas quanto à capacidade 
administrativa do Prof. Sidnei, a exemplo do que ocorreu quando da privatização 
da empresa de energia CTEEP. Comentou que o desafio de dirigir o Departamento 
é diferente da condução de uma empresa e as coisas não acontecem na mesma 
velocidade. Pelo resultado da eleição, está claro que o Departamento irá apoiá-lo e 
auxiliá-lo na sua gestão. Salientou alguns pontos críticos que a chefia irá enfrentar, 
tais como espaço físico, infra-estrutura, bem como o impacto da Engenharia de 
Computação e a projeção de seus alunos no mercado de trabalho. Disse que o 
PCS estará em boas mãos e espera que o PCS continue a ser um centro de 
excelência na área. O Prof. Sidnei agradeceu as palavras do Prof. Moacyr. 
Comentou que está se preparando há algum tempo para esse desafio e acha que 
está bem preparado, mas conta com o Departamento para atingir os resultados 
desejados. Prof. Moacyr falou que, aproveitando as novas atribuições do Prof. 
Massola, sugeriu que se resgatasse o projeto de construção de um novo Bloco no 
local onde se situa o Galpão Didático, objetivando o espaço físico do prédio de 
Engenharia Elétrica. Profª Selma informou que o projeto já foi resgatado e está em 
estudo pela COD-Elétrica, e que esse projeto está tendo o devido 
encaminhamento. Foi lembrado que o Prof. Massola havia sugerido em rever o 
projeto, uma vez que não existe mais a restrição de 2 andares nos prédios da 
USP. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Nada mais a contar, a reunião deu-se por encerrada às 10h50min.  e eu, Tânia 
Comi Pereira da Silva, secretária do Departamento de Engenharia de Computação 
e Sistemas Digitais, redigi e digitei a presente ata. 
 

* * * * 
 
 


