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224ª REUNIÃO DO CONSELHO DO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA  DE  
COMPUTAÇÃO E SISTEMAS DIGITAIS  -  PCS 

 
 
Realizada em: 04-03-10, às 08h00min. 
 
Presentes: Antonio Marcos de Aguirra Massola, Selma Shin Shimizu Melnikoff, José Sidnei 
Colombo Martini, Antonio Mauro Saraiva, Moacyr Martucci Júnior, Marco Túlio Carvalho de 
Andrade, Jorge Rady de Almeida Júnior, Carlos Eduardo Cugnasca, João José Neto, Anna 
Helena Reali Costa, Regina Melo Silveira, Ricardo Luis de Azevedo da Rocha, o 
Representante Discente Rafael Barbolo Lopes e, como convidado, o Prof. Dr. Edson 
Satoshi Gomi. Justificaram ausência os professores doutores Romero Tori, Paulo Sérgio 
Cugnasca, Jorge Luis Risco Becerra e Wilson Vicente Ruggiero. 
 
I - EXPEDIENTE 
I.1. Análise da ata da 223ª reunião do Conselho. 
Aprovada. 
 
I.2. Comunicações 
I.2.1. Chefia do Departamento 

a) Prof. Massola lembrou que o PCS está participando do projeto da Biblioteca 
Brasiliana USP desenvolvendo várias tarefas. Uma dessas tarefas é a Brasiliana 
Digital, com o Ministério da Cultura. O Prof. Edson Gomi está atuando nesse projeto 
no desenvolvimento de software. Também informou que está sendo doado à Poli um 
imóvel que poderá viabilizar a ampliação do espaço físico da EPUSP, para a 
construção de um museu tecnológico. O Diretor e o Reitor estão analisando as 
providências. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

b) Disse que a COCESP pretende reformular o espaço físico dando à comunidade 
uspiana melhor qualidade de vida. Exemplo disso são as obras na Avenida Almeida 
Prado. A pista será totalmente refeita em concreto, considerando todas as 
interferências como as da rede de água e esgoto. Prof. Massola comentou que a 
Engenharia Elétrica, através do PEA, está participando do processo para ampliação 
da subestação. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

c) A COCESP também está atuando no projeto de revitalização da área verde do 
campus, recuperando a fauna da USP. ------------------------------------------------------------ 

d) Prof. Massola informou que o projeto PROCÃO terá início em breve e visa tirar cães 
abandonados do campus. Esse projeto conta com a parceria da FMVZ. Atualmente a 
COCESP tem aproximadamente 120 cachorros. ------------------------------------------------ 
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e) Todas as informações sobre esses projetos estão disponíveis no site da COCESP. 
f) Prof. Massola falou que o evento de recepção aos calouros da USP, cuja 

responsabilidade seria da Pró-Reitoria de Graduação, este ano ficou sob a 
responsabilidade da COCESP. O evento, que iria até as 22h00, teve a apresentação 
de um show que acabou às 05h00 da manhã do dia seguinte. Desta forma, a partir 
do próximo ano, todos os grandes eventos da Universidade, principalmente os que 
envolvam shows, somente poderão ser realizados dentro do velódromo. --------------- 

g) Prof. Massola registra um voto de pesar pelo falecimento de Dr. José Mindlin, 
enviando os pêsames através do Prof. Gomi à família do professor. --------------------- 

h) Prof. Massola mencionou a aproximação do PCS com a Faculdade de Direito. Pediu 
também aos docentes que continuem a desenvolver projetos que gerem mais 
recursos ao PCS. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

i) A Profª Selma comunicou que a indicação da Profª Cíntia passará pela Congregação 
em 18 de março. A docente foi aprovada em concurso para Prof. Doutor em RTC, 
realizado em 02 e 03 de fevereiro de 2010 e já está preparando seu plano de 
trabalho, que será apresentado no próximo CD. ------------------------------------------------ 

j) Prof. Massola lembrou que a posse do Prof. Cardoso será em 15 de março, às 
18h00min. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

k) Prof. Massola cumprimenta o Prof. Sidnei por sua eleição ao cargo de chefe do PCS 
e agradece ao departamento por sua colaboração durante sua gestão na chefia do 
PCS, pois sempre pôde contar com o empenho e comprometimento do 
Departamento. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

l) Prof. Sidnei agradece ao Prof. Massola, em nome de todos do PCS, por seu 
empenho e pela lição cotidiana, trazendo demonstrações de envolvimento e 
dedicação do que uma unidade faz para o bem da comunidade.  Comentou que 
também irá assumir a presidência da COD e conta com a colaboração do Prof. 
Massola para conduzir da melhor forma possível essa gestão. Prof. Sidnei estendeu 
os elogios à Profª Selma, que soube de forma harmoniosa auxiliar na condução das 
atividades, conciliado tudo com muito empenho. ----------------------------------------------- 

 
I.2.2. Conselho Técnico Administrativo – CTA 

a) Na reunião do CTA, a srtª Enaége sugeriu uma programação de agenda da 
Comissão de Avaliação. Prof. Sidnei comentou que essa proposta de agenda será 
apresentada à comissão na segunda-feira (dia 10 de março) de manhã e, se 
aprovada, a visita ao prédio da Eng. Mecânica será na terça-feira de manhã e 
posteriormente à Elétrica. ----------------------------------------------------------------------------- 

b) Com relação à distribuição de claros de Professor Titular, os Departamentos já têm 
conversado sobre a preparação de seus Livre-Docentes para os próximos concursos 
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de titular. Todos querem entrar na disputa, mas ainda está sendo discutido o critério 
para o preenchimento dos próximos claros. As duas últimas distribuições ficaram sob 
a responsabilidade da Diretoria. As próximas, em virtude da mudança do Diretor, 
devem ser diferentes. --------------------------------------------------------------------------------- 

c) Também nessa reunião, após a apresentação do Prof. Paul Jean, houve uma 
discussão de como está sendo conduzida a EC-3. Surgiram várias dúvidas. Assim, 
ficou agendada para a tarde de 04 de março, uma reunião extraordinária do CTA 
para esclarecimentos e buscar um consenso, onde haverá a participação do Prof. 
Paul Jean. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
I.2.3. Congregação 
Não houve reunião. 
 
I.2.4. Comissão de Orientação Didática – COD/EEL 

a) Prof. Zaneta comunicou que o Prof. Sidnei, ao assumir a chefia do PCS, passará a 
assumir também a Presidência da COD-Elétrica. ----------------------------------------------- 

b) A COD está fazendo um levantamento de todos os projetos desenvolvidos e em 
andamento para informar a nova chefia, bem como os principais ofícios relacionados 
com obras, projetos e solicitações que ainda não foram atendidas. Dentre eles, está 
o projeto de reformulação da nova secretaria da COD e o acesso de docentes e 
funcionários do PTC. ------------------------------------------------------------------------------------ 

c) Contratação de alunos monitores para a Sala para o Aluno da Elétrica está em 
andamento, em fase de seleção. -------------------------------------------------------------------- 

d) Prof. Sidnei informou que a dedetização do prédio é feita periodicamente, porém de 
maneira um tanto invasiva, pois é necessário entrar e interditar as salas. A melhor 
data para dedetização do Prédio de Engenharia Elétrica foi discutida e, por 
consenso, a data provável será dia 08 de julho de 2010. Como existe o curso 
quadrimestral em andamento nesse período, será feita uma programação da 
execução do serviço. ----------------------------------------------------------------------------------- 

e) Foi aprovada a instalação de uma guarita junto ao portão do PEA com saída para 
FEA/USP, com monitoramento por câmeras. Devido à superlotação de usuários no 
estacionamento, está sendo revisto o projeto do estacionamento. O Prof. Moacyr 
comentou que há algum tempo aventou-se a possibilidade de se reconstruir a 
entrada principal do prédio de Engenharia Elétrica, recuperando seu aspecto original, 
de modo a viabilizar que o prédio sedie eventos, contemplando a melhoria do acesso 
inclusive de pedestres, principalmente em dias de chuva. Prof. Sidnei agradece a 
sugestão, que será considerada. --------------------------------------------------------------------- 
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I.2.5. Comissão de Graduação  
Prof. Rady informou que o Prof. Paul Jean recebeu um documento relativo ao último 
workshop do PCS, contemplando suas principais conclusões. Esse documento servirá de 
referência para a elaboração da EC-3, que já está em andamento. Prof. Sidnei pede que 
seja levado ao Prof. Paul Jean o total apoio do PCS para o avanço desses trabalhos. O 
Prof. Sidnei e o Prof. Saraiva se propõem a elaborar um plano para tal. Prof. Moacyr 
manifestou sua preocupação com a Formação do Engenheiro e disse que ainda não está 
claro como será o Engenheiro de Computação daqui a 10 anos e como esse profissional 
estará inserido no mercado. Sugere que haja envolvimento de profissionais de outros 
continentes uma vez que essa área é muito dinâmica e a formação deve preparar o 
engenheiro para atuar em qualquer lugar do mundo. Desta forma atenderíamos às novas 
necessidades de mercado com base no que está sendo feito no mundo todo. Prof. Sidnei 
comentou ser muito oportuna a colocação, lembrando ser preciso fazer um planejamento 
para saber como construir essa captura de cenário. É importante que haja uma reunião 
para sabermos onde estamos e vislumbrarmos onde queremos chegar. Na reunião do CTA, 
o Prof. Paul Jean comunicou a formação de uma comissão para discutir as diretrizes da 
EC-3. Essa comissão vai contar com a participação de membros externos à EPUSP, com 
boa visão da Engenharia. Profª Anna se coloca à disposição para colaborar com essa 
comissão, pois participa de entidades, como a SBC, e pode contribuir de maneira positiva 
nesse processo. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
I.2.6. Coordenadoria dos Cursos Quadrimestrais 
Nada a informar. 
 
I.2.7. Comissão de Pós-Graduação 

a) Prof. Rady disse que na última reunião, foi eleita a nova presidência da CPG, 
composta pelos professores Fernando José Barbin Laurindo (PRO) e Jurandir Itizo 
Yanagihara (PME), presidente e vice-presidente, respectivamente. ---------------------- 

b) Prof. Rady informou que o relatório CAPES foi entregue dentro do prazo. -------------- 
c) Prof. Gomi também disse que será reduzido o total de bolsas de Mestrado. Em abril 

será feita uma avaliação da distribuição de bolsas. Explicou a utilização dos recursos 
para a participação de alunos em congressos e eventos afins, bem como o custeio 
de despesas para a vinda de participantes em bancas,. Prof. Sidnei lembrou que a 
Pós-Graduação tem regras em constante evolução e sugere que seja feito um plano 
para registro dessas informações, de maneira que tais informações cheguem 
diretamente ao orientador. Prof. Rady sugere inserir essas informações no novo site 
da pós-graduação. Disse que já existe uma proposta para a atualização desse site e 
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que o Prof. Piqueira está tentando, junto à Diretoria da Escola, angariar recursos 
para a implantá-lo. Prof. Sidnei disse que a organização desse conteúdo deve estar 
acessível, mesmo no site do Departamento. Prof. Carlos mencionou sua experiência 
no programa Minter em Cuiabá, e pode colaborar, de modo a melhorar a rapidez 
dessas informações. São coisas que estão ao alcance dos docentes e que podem 
melhorar a qualidade da pós-graduação. ----------------------------------------------- 

d) Prof. Rady disse que o novo site será a solução. ----------------------------------------------- 
 
I.2.8. Comissão de Pesquisa 

a) Prof. Saraiva lembrou que, até 30 de abril, através do Sistema ATENA, estarão 
abertas as inscrições para as bolsas PIBIC. Comentou que o prêmio recebido e 
doado pela Profª Lúcia Helena, do Departamento de Eng. Civil da EPUSP se 
reverteu em novas bolsas (bolsas Odebrecht) para toda a Escola, não só para a 
Engenharia Civil. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

b) O próximo evento do SIICUSP está previsto para novembro. ------------------------------- 
c) Vence o mandato da Profª Carmem como presidente da CPq. Na próxima reunião 

haverá eleição para presidente e suplente da CPq. Prof. Moacyr propõe que o Prof. 
Saraiva seja candidato a presidente. O Conselho apóia a sugestão. ---------------------- 

 
I.2.9. Comissão de Cultura e Extensão Universitária 

a) Prof. Carlos informou que na última reunião da CCEx foram aprovados diversos 
cursos de Extensão e que é importante que os coordenadores de cursos fiquem 
atentos quanto ao encaminhamento dos relatórios de cursos encerrados e 
respectivas aprovações, para que a proposição de novos cursos não fique 
comprometida. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

b) Prof. Carlos comentou que os trabalhos de conclusão de cursos de especialização 
(TCC) costuma atrasar, levando a inúmeros pedidos de prorrogação de prazo. 
Sugere-se que o seu início seja, quando possível, antecipado, e que os orientadores 
observem com rigor os prazos estabelecidos. -------------------------------------------------- 

 
I.2.10. Comissão de Informática 
Prof. Gomi informou que a interligação da rede do PCS à Internet do backbone da USP 
ainda não está concluída. Em fevereiro, houve uma reunião com o Sr. Fernando Redígolo, 
o Prof. Gomi e Prof. Wilson, onde foi ficou decidido como seria a interligação dos 
laboratórios do PCS à rede, mas isso depende de recursos para a aquisição dos 
equipamentos. Prof. Sidnei sugere que esse assunto seja pautado na próxima reunião de 
Conselho, com uma apresentação para registro desses trabalhos e informação aos demais 
Conselheiros. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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I.2.11. Comissão de Bibliotecas 
Nada a comunicar. 
 
I.2.12. Secretaria do Departamento 
Nada a comunicar. 
 
I.2.13. Palavra aos Conselheiros 

a) Prof. Moacyr manifestou seu contentamento com a aprovação do Curso de 
Especialização em Direito e Tecnologia da Informação, que está nesta pauta, e 
parabeniza os professores Gomi e Sidnei pela iniciativa. ------------------------------------- 

b) Falou da participação da USP no programa de capacitação de professores na rede 
de ensino médio das escolas públicas do Estado de São Paulo. O programa terá 
início em agosto. Comentou sobre o impacto causado pelo ingresso de alunos do 
segundo grau que não estão bem preparados para cursar uma universidade, muitas 
vezes motivados pelo despreparo de seus professores. --------------------------------------- 

c) Comunicou que o Projeto TEFIS, mais um dos projetos submetidos à comissão 
européia, foi aprovado. Haverá uma reunião de negociação do projeto TEFIS, que 
tem por objetivo dispor serviços de infra-estrutura eletrônica. Prof. Sidnei pede que 
seja realizada uma apresentação ao Conselho sobre os temas desses projetos, 
dando mais visibilidade ao trabalho que o departamento vem desenvolvendo, 
expondo a essência do trabalho e com os benefícios que poderá ter. -------------------- 

d) A Profª Regina, em nome do prof. Wilson, dá as boas vindas aos novos chefes. ------ 
e) Profª Anna informou que a boneca Barbie recebeu votação de nova profissão e foi 

eleita a Computação para a nova boneca. Pretende divulgar no Departamento um 
concurso de redação para meninas do ensino Médio. Prof. Sidnei sugere que esse 
assunto sirva de tema para os TCCs no Departamento.  ------------------------------------- 

f) Prof. João José comunicou que o evento do WTA, realizado em janeiro de 2010, na 
EPUSP, foi bem sucedido, com trabalhos de qualidade, alguns deles são trabalhos 
de formatura na área de tecnologias adaptativas. Apesar de alguns contratempos, 
como chuva etc, houve boa participação de público. ------------------------------------------ 

g) Prof. Sidnei pede que os docentes informem à secretária os eventos que tenham a 
participação dos docentes do PCS para que seja possível uma divulgação 
antecipada. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

h) O aluno Rafael falou da FEBRACE, que será realizada na próxima terça, quarta e 
quinta-feira, na EPUSP. -------------------------------------------------------------------------------- 

i) Prof. Gomi se reportou ao falecimento do Sr. José Mindlin e reforçou a homenagem 
do PCS. Disse que fica registrado o compromisso do PCS em colaborar com a 
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Biblioteca Brasiliana, na inserção da Computação para a acessibilidade à Biblioteca 
Digital. Acrescentou que já foram digitalizados 100 livros e a meta é que sejam 
digitalizados 40.000. Informou que a Biblioteca Brasiliana tem 17.000 títulos; O Prof. 
Sidnei pede um pequeno texto a respeito desse trabalho, com informação de 
quantos livros foram digitalizados e qual é a meta, para fazer uma divulgação mais 
maciça dessa informação. Prof. Gomi comentou que a metade do acervo foi doada à 
USP. A outra metade está com a família do Dr. Mindlin e pode ser vendida para 
outros países. Gostaria que houvesse uma atitude da USP em adquirir essa outra 
metade do acervo. Prof. Sidnei sugere encaminhar essa proposta ao Prof. Massola 
para que ele a leve ao novo Reitor. ---------------------------------------------------------------- 

j) Prof. Gomi informou que o Simpósio Internacional de Políticas Públicas para 
disponibilização de acervo digital de bibliotecas será na última semana de abril, no 
MASP. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

k) Prof. Saraiva agradeceu ao Conselho por sua indicação ao cargo de presidente da 
CPq e está bastante motivado para desenvolver um bom trabalho. Comentou que o 
departamento colabora sempre de uma maneira muito engajada com as atividades 
da Comissão e isso o deixa contente. ------------------------------------------------------------- 

l) Prof. Sidnei informou que a Diretoria emitiu uma portaria em 25 de fevereiro de 2010 
sobre a atuação dos profissionais no CREA/CONFEA. Foi constituída uma comissão 
de estudos, composta pelos docentes Eliane Monnetti (PCC), Piqueira (PTC) e Paul 
Jean (PTC), para que em noventa dias seja apresentado um plano sobre o exercício 
profissional da Engenharia junto ao CREA. ------------------------------------------------------- 

m) Profª Selma agradeceu aos membros de Conselho atuais e aos anteriores pelo apoio 
dado nos últimos anos e elogiou o perfil de colaboração do departamento e aos 
alunos. Pede que a secretaria informe aos funcionários também sua gratidão pela 
colaboração. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

n) Prof. Sidnei cumprimentou a Profª Selma por seu trabalho na suplência da chefia, na 
condução dos assuntos ligados ao departamento. Disse que, devido à experiência 
da docente, espera contar com sua ajuda na condução dos trabalhos durante sua 
gestão, dele e do Prof. Saraiva, na chefia do PCS. -------------------------------------------- 
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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 Mestrado: 
Aprovadas as propostas de Banca Examinadora para Exame de Qualificação no programa 
de Mestrado dos candidatos: a) Thiago Rais de Castro, sob o título “Protótipo de 
Ferramenta para Construção de Modelos Lógico e Físico para BDOR”, composta pelos 
docentes Profª Drª Solange Nice Alves de Souza (orientadora) (Prof. Doutor) (PCS / 
EPUSP), Profª Drª Edit Grassiani Lino de Campos (Prof. Doutor) (PCS / EPUSP) e Prof. Dr. 
Marcos Ribeiro Pereira Barreto (Prof. Doutor) (PMR / EPUSP). Suplente: Prof. Dr. Jorge 
Rady de Almeida Júnior (Prof. Livre-Docente) (PCS / EPUSP); b) Vitor Hugo Furtado, sob 
o título “Confiabilidade e Segurança da Utilização de VANTs no Espaço Aéreo Controlado”, 
composta pelos docentes Prof. Dr. João Batista Camargo Júnior (orientador) (Prof. Livre-
Docente) (PCS / EPUSP), Prof. Dr. Jorge Rady de Almeida Júnior (Prof. Livre-Docente) 
(PCS / EPUSP) e Prof. Dr. Paulo Sérgio Cugnasca (Prof. Doutor) (PCS / EPUSP). Suplente: 
Prof. Dr. Paulo Sérgio Muniz da 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 de Rogério Luiz Iope, sob o título “Controle Dinâmico de Grids 
Computacionais sobre Redes Ópticas WDM utilizando Inteligência de Enxame”, 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. 
Edson Satoshi Gomi (Prof. Doutor) (PCS / EPUSP). Suplente: Prof. Dr. Jorge Rady de 
Almeida Júnior (Livre-Docente) (PCS / EPUSP). ---------------------------------------------------------- 
 
II.2.3. Dissertação de Mestrado 
Aprovadas as propostas de Banca Examinadora para Apresentação de Dissertação de 
Mestrado dos candidatos: a) Marcel Jacques Simonette, sob o título “Engenharia de 
Sistemas em Sistemas Sociotécnicos”, composta pelos docentes Prof. Dr. Edison Spina 
(orientador) (Prof. Doutor) (PCS / EPUSP), Prof. Dr. Luiz Barco (Prof. Titular) (ECA /USP) e 
Prof. Dr. Renato Camargo Giacomini (Prof. Doutor) (FEI). Suplentes: Prof. Dr. Marco Túlio 
Carvalho de Andrade (Prof. Livre-Docente) (PCS/EPUSP), Prof. Dr. Guiou Kobayashi (Prof. 
Doutor) (UFABC) e Prof. Dr. Edson Satoshi Gomi (Prof. Doutor) (PCS/EPUSP); b) 
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Alexandre Machado Deusajute, sob o título “Proposta de um Mecanismo de Segurança 
Alternativo para o SIP utilizando o Protocolo Massey-Omura Aperfeiçoado com o uso de 
Emparelhamentos Bilineares”, composta pelos docentes Prof. Dr. Paulo Sérgio Licciardi 
Messeder Barreto (orientador) (Prof. Doutor) (PCS/EPUSP), Prof. Dr. Antônio Cândido 
Faleiros (Prof. Doutor) (UFABC/CMCC) e Profª Drª Graça Bressan (Prof. Doutor) 
(PCS/EPUSP). Suplentes: Profª Drª Yeda Regina Venturini, (Prof. Doutor) (UFScar/CAS), 
Profª Drª Regina Melo Silveira (Prof. Doutor) (PCS/EPUSP) e Prof. Dr. Denis Gabos (Prof. 
Doutor) (PCS/EPUSP). ----------------------------------------------------------------------------------------- 
 
II.2.4. Tese de Doutorado 
Aprovadas as propostas de Banca Examinadora para Defesa de Tese de Doutorado dos 
Candidatos: a)  Wagner José Dizeró, sob o título “Formalismos Adaptativos Aplicados na 
Modelagem de Softwares Educacionais”, 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), Prof. Dr. Paulo Sérgio Muniz da Silva(Prof. 
Doutor) (PCS / EPUSP), Prof. Dr. Ítalo Santiago Vega (Prof. Doutor) (PUC /SP) e Prof. Dr. 
Amaury Antonio de Castro (Prof. Doutor) (UFMS). Suplentes: Profª Drª Liria Matsumoto 
Sato (Prof. Livre-Docente) (PCS/EPUSP), Prof. Dr. Hemerson Pistori (Prof. Doutor) (UCDB), 
Prof. Dr. Almir Rogério Camolesi (Prof. Doutor) (FEMA) e Prof. Dr. Sérgio Donizetti Zorzo 
(Prof. Doutor) (UFScar); b) Luciano Gonda, sob o título “Manutenção de Topologia de 
Redes de Sensores Sem Fio Usando Tabela de Decisão Adaptativa”, composta pelos 
docentes Prof. Dr. Carlos Eduardo Cugnasca (orientador) (Prof. Livre-Docente) (PCS / 
EPUSP), Prof. Dr. André Ryiuiti Hirakawa (Prof. Livre-Docente) (PCS / EPUSP), Prof. Dr. 
Ricardo Luis de Azevedo da Rocha (Prof. Doutor)  (PCS / EPUSP), Prof. Dr. Alberto Camilli 
(Prof. Doutor) (CCE/USP)  e Prof. Dr. Guiou Kobayashi (Prof. Doutor) (UFABC). Suplentes: 
Prof. Dr. Antonio Mauro Saraiva (Prof. Livre-Docente) (PCS/EPUSP), Profª Drª Cíntia 
Borges Margi (Prof. Doutor) (EACH/USP), Profª Drª. Thienne Mesquita Johnson (Prof. 
Doutor) (EACH/USP), Prof. Dr. Dennis Brandão (Prof. Doutor) (DEE/EESC/USP) e Prof. Dr. 
Sérgio Miranda Paz  (Prof. Doutor) (CCET/PUC-SP). --------------------------------------------------- 
 
 
II.3. Pesquisa 
II.3.1. Indicação de representantes na CPq. 
A Profª Selma sugere que os atuais representantes sejam reconduzidos ao cargo retroativo 
à data de vencimento de seu mandato. Não havendo nenhum comentário, procedeu-se à 
votação, com 11 conselheiros presentes. O Conselho aprova por unanimidade a 
recondução dos professores Antonio Mauro Saraiva e Jaime Simão Sichman, titular e 
suplente, à representação do Departamento junto à Comissão de Pesquisa da EPUSP.----- 
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II.4. Pesquisa e Extensão Universitária 
Nada a analisar. 
 
 
II.5. Cultura e Extensão Universitária 
II.5.1. Participação de Docente em Atividade de Extensão: 
O Conselho aprova o pedido de autorização ao Prof. Dr. Carlos Eduardo Cugnasca para 
ministrar (art.12) a disciplina “Sistemas de Informação para Logística Empresarial” no curso 
de Extensão “Logística Empresarial”, no período de 26-04 a 07-06-2010, com carga horária 
de 16 horas semestrais junto à FCAV - Fundação Carlos Alberto Vanzolini. -------------------- 
 
II.5.2. Oferecimento de Curso de Extensão 
Aprovado o oferecimento do Curso de Especialização em Direito e Tecnologia da 
Informação, a ser oferecido no período de 01-09-2010 a 02-02-2012, com carga horária de 
360 horas, tendo o objetivo de preparar profissionais para atuar na área de Direito da 
Tecnologia da Informação, com embasamento teórico, experiências práticas e visão crítica 
quanto ao impacto do avanço das Tecnologias da Informação na sociedade e aos conceitos 
de Direito que se definem face ao estabelecimento da Sociedade da Informação. Como 
objetivos específicos incluem-se o domínio conceitual e experimental das Tecnologias da 
Informação, do Direito das interações conexas entre Direito e Tecnologia, abrangendo 
direitos, deveres e obrigações no contexto social (Patentes, Marcas, Desenho Industrial, 
Direito de Autor, Imprensa, Privacidade e Segurança); e das ferramentas da Tecnologia e 
do Direito que permitam implantar novas idéias e modelos de negócio, atuar 
preventivamente, para minimizar e gerenciar riscos, e solucionar conflitos gerados pelas 
interações que se estabelecem com o uso das tecnologias da informação e da globalização 
da sociedade. Esse curso envolve o Laboratório de Engenharia de Conhecimento 
(KNOMA), sob a coordenação do Prof. Dr. Edson S. Gomi, sob a gerência de recursos 
através da FUSP. Serão oferecidas as seguintes disciplinas de atualização, com carga 
horária de 30 horas cada: Hardware: conceitos, tecnologias e negócios, Software: 
conceitos, tecnologias e negócios, Serviços de TI: conceitos, tecnologias e negócios, Mídia 
e Conteúdo: conceitos, tecnologias e negócios, Direito do Espaço Virtual, Direitos 
Intelectuais na Sociedade da Informação, Direito Processual e os Reflexos da TI, Perícia 
Forense Computacional, Crimes Eletrônicos, Aspectos Jurídicos da Segurança da 
Informação no Ambiente Corporativo, Software: Proteção Jurídica e Regime Contratual e 
Metodologia da Pesquisa Científica. ------------------------------------------------------------------------- 
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II.6. Pedidos de Afastamento de Docente  
Referendados os pedidos de afastamento de: a) Prof. Dr. André Riyuiti Hirakawa, de 25 a 
27-02-10, para ministrar aulas da  disciplina de pós-graduação PCS5012-Metodologia de 
Pesquisa Científica em Tecnologia da Informação, prevista no Programa DINTER com a 
UFMT e a USP em Cuiabá / MT, tendo como substituto o Prof. Dr. Antonio Mauro Saraiva; 
b) Profª Drª Anna Helena Reali Costa, em 12-03-10 para participar de Dissertação de 
Mestrado na FEI, em São Bernardo do Campo / SP, tendo como substituta a  Profª Drª 
Anarosa Alves Franco Brandão; c) Prof. Dr. Carlos Eduardo Cugnasca, de 24 a 26-02-10, 
para ministrar aulas da  disciplina de pós-graduação PCS5012-Metodologia de Pesquisa 
Científica em Tecnologia da Informação, prevista no Programa DINTER com a UFMT e a 
USP em Cuiabá / MT, tendo como substituto o Prof. Dr. Antonio Mauro Saraiva; d) Prof. Dr. 
João Batista Camargo Júnior, de 03 a 05-02-10, para participar de reunião técnica na 
VALE, dentro do convênio de pesquisa de análise de segurança FUSP-VALE, em São Luiz 
/ MA, tendo como substituto o Prof. Dr. Jorge Rady de Almeida Júnior, em 18-02-10 para 
participar de visita técnica e reunião ao CINDACTA II (Segundo Centro Integrado de Defesa 
Aérea e Controle de Tráfego Aéreo), visando conhecer a infra-estrutura computacional 
utilizada no controle de tráfego aéreo, em Curitiba / PR, tendo como substituto o Prof. Dr. 
Marco Túlio Carvalho de Andrade, e de 18 a 19-02-10 para participar de visita às 
instalações dos cursos de engenharia Civil, Mecânica, Elétrica e de Telecomunicações da 
Faculdade Alves Faria (ALFA) e posterior reunião com a coordenação acadêmica do 
curso/faculdade, em Goiânia / GO, tendo como substituto o Prof. Dr. Marco Túlio Carvalho 
de Andrade; e) Prof. Dr. Jorge Rady de Almeida Júnior, em 18-02-10, para participar de 
visita técnica e reunião ao CINDACTA II (Segundo Centro Integrado de Defesa Aérea e 
Controle de Tráfego Aéreo), visando conhecer a infra-estrutura computacional utilizada no 
controle de tráfego aéreo, em Curitiba / PR, tendo como substituto o Prof. Dr. Marco Túlio 
Carvalho de Andrade; f) Prof. Dr. Paulo Sérgio Cugnasca, em 18-02-10, para participar de 
visita técnica e reunião ao CINDACTA II (Segundo Centro Integrado de Defesa Aérea e 
Controle de Tráfego Aéreo), visando conhecer a infra-estrutura computacional utilizada no 
controle de tráfego aéreo, em Curitiba / PR, e de 18 a 19-02-10, para participar de visita às 
instalações dos cursos de engenharia Civil, Mecânica, Elétrica e de Telecomunicações da 
Faculdade Alves Faria (ALFA) e posterior reunião com a coordenação acadêmica do 
curso/faculdade, em Goiânia / GO, tendo como substituto em ambos os períodos o Prof. Dr. 
Marco Túlio Carvalho de Andrade; g) Prof. Dr. Romero Tori, de 17 a 19-03-10, para 
apresentação da Palestra “Educação Sem Distância” e participação na Mesa Redonda 
“Game em Discussão”: “Perspectivas de Utilização de Jogos em Processos de 
Aprendizagem”, dentro do evento Gamelab, promovido pelo SESC de Ribeirão Preto, em 
Ribeirão Preto / SP, tendo como substituto o Prof. Dr. Ricardo Nakamura; h) Profª Drª 
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Selma Shin Shimizu Melnikoff, de 01 a 04-03-10, participar de Concurso para provimento 
de um cargo, na categoria de Professor Doutor, em São Carlos / SP, tendo como substituto 
o Prof. Dr. Kechi Hirama.  -------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
II.7. Relatórios de Viagem 
Aprovados os relatórios de afastamento de: a) Prof. Dr. Antonio Mauro Saraiva (de 01-10-
2009 a 27-01-2010 para Washington - DC e Gainesville - Flórida / EUA); b) Prof. Dr. Carlos 
Eduardo Cugnasca (de 24 a 26-02-10 para Cuiabá/MT), c) Prof. Dr. Jorge Rady de 
Almeida Júnior (18-02-10, Curitiba / PR); d) Prof. Dr. Marco Túlio Carvalho de Andrade 
(de 11 a 12-02-10, para Joinville / SC; f) Prof. Dr. Pedro Luiz Pizzigatti Corrêa (de 18 a 
22-11-09  e de 10 a 13-12-09, para Cuiabá / MT, e de 02 a 04-12-09, para Joinville / SC); g) 
Profª Drª Regina Melo Silveira (em 18-12-09 para Campinas / SP e de 12 a 13-02-10 para 
Brasília / DF). ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
II.8. Eleição para suplência da Chefia do Departamento 
Com doze conselheiros votantes, o Conselho elegeu, com 11 votos a favor e um em 
branco, o Prof. Antonio Mauro Saraiva como suplente da Chefia do Departamento. 
 
Nada mais a contar, a reunião deu-se por encerrada às 11h12min. e eu, Tânia Comi Pereira 
da Silva, secretária do Departamento de Engenharia de Computação e Sistemas Digitais, 
redigi e digitei a presente ata. 
 
 

* * * * 
 


