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ATA DA 228ª REUNIÃO DO CONSELHO DO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA 
DE  COMPUTAÇÃO E SISTEMAS DIGITAIS  -  PCS 

 
 
Realizada em 10-06-10, às 08h00min. 
 
Presentes os Professores Doutores: José Sidnei Colombo Martini, Antonio Mauro 
Saraiva, Selma Shin Shimizu Melnikoff, Wilson Vicente Ruggiero, Paulo Sérgio 
Cugnasca, Jorge Luis Risco Becerra, Carlos Eduardo Cugnasca, João José Neto, 
Ricardo Luis de Azevedo da Rocha, Anna Helena Reali Costa, Regina Melo Silveira, 
Jorge Rady de Almeida Júnior, Romero Tori e o Representante Discente Rafael 
Barbolo Lopes. Justificou ausência o Prof. Dr. Moacyr Martucci Júnior. 
 
 
I - EXPEDIENTE 
I.1. Análise da ata da 227ª reunião do Conselho. 
Aprovada. 
 
I.2. Comunicações 
I.2.1. Chefia do Departamento 

a) Prof. Sidnei comunicou que o Prof. Saraiva recebeu um prêmio de 
reconhecimento de mérito pelo terceiro lugar em trabalhos acadêmicos 
publicado no Prêmio TOP ETANOL 2010, de autoria dos professores Antonio 
Mauro Saraiva, José Paulo Molin, Edson Murakami e Fabiana Soares Santana 
da USP – UFABC, com o trabalho “Uma Infraestrutura para Sistemas de 
Agricultura de Precisão Via Web”, publicado no CONBEA XXXVIII. ---------------- 

b) Lembrou que o Representante Discente Rafael Barbolo Lopes teve dengue. 
Através de troca de e-mail, o aluno comentou o que havia acontecido e quais 
os sintomas da doença. A partir daí a Diretoria da EPUSP foi comunicada e o 
senhor Diretor tomou providências de vistoriar as instalações. Foi feita uma 
dedetização no feriado de 03 de junho, pois foram encontrados focos no prédio 
de Eng. Civil. --------------------------------------------------------------------------------------- 

 
I.2.2. Conselho Técnico Administrativo – CTA 

a) A Profª Carmem Cecília Tadini foi indicada ao cargo de Pró-Reitor Adjunto de 
Pesquisa. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

b) O Prof. Paul Jean foi convidado para assumir o cargo de terceiro substituto do 
Pró-Reitor de Graduação. --------------------------------------------------------------------- 

c) Foi referendado o Plano de Pesquisa da Profª Cíntia. Porém, devido à greve 
na USP, ainda não foi publicada sua nomeação. ---------------------------------------- 

d) Foi realizada uma reunião com o Professor Hélio Nogueira da Cruz, Vice-reitor 
da Universidade, para tratar do abandono referente à infra-estrutura da POLI e 
de seus laboratórios didáticos. Foi essa reunião que motivou o PCS a pensar 
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num plano de ação para otimização do espaço físico do Departamento, que 
está sendo coordenado pelos Professores Marco Túlio e Anna Reali. ------------ 

e) Prof. Sidnei comentou que o presidente da COP instruiu o Diretor da EPUSP a 
apresentar um projeto consistente para solicitar verba para manutenção de 
suas instalações prediais, para que possa ser contemplado. A intenção do 
Prof. Cardoso é fazer um inventário da necessidade de infra-estrutura. O Prof. 
Cardoso conversou sobre esse assunto com o Prof. João Cyro (PEF), que 
encabeçará o processo de verificação das instalações prediais de toda a 
Escola Politécnica. Prof. João Cyro contará com um engenheiro civil, um 
arquiteto e engenheiro eletricista para fazerem um diagnóstico geral e 
organizarem um documento registrando as necessidades e expectativa de 
custos dessas providências. Espera-se que até o fim do ano este documento 
esteja pronto. O Prof. Cardoso também esteve na própria COESF 
conversando com o arqtº. Sérgio Assumpção para apresentar essa 
necessidade. --------------------------------------------------------------------------------------- 

f) O senhor Diretor pretende visitar o DRH/USP para apresentar reivindicações 
de pessoal, visando à reativação de claros de 39 postos entre docentes e 
funcionários. Prof. Sidnei lembrou que o PCS tem ainda o claro do Prof. Mário 
Donato Marino, o claro do funcionário técnico Márcio Martins do Amaral e, em 
breve, o PCS terá o claro do Prof. Muniz que pedirá aposentadoria em agosto 
de 2010. Isso implica na adequação da carga didática do PCS. 

g) A EPUSP recebeu a visita de uma delegação do Ministério da Defesa, onde 
estiveram presentes cerca de 30 oficiais do Exército, Marinha e Aeronáutica 
para tratarem de Projetos que implicam em transferência de tecnologia. Trata-
se de um movimento, agora mais organizado, para que o país possa se 
preparar para uma eventual guerra ou situação de beligerância. 

h) Prof. Sidnei comentou que o Prof. Cardoso também recebeu visitantes de 
outras universidades externas à USP, como a UFABC, onde alguns docentes 
conhecidos da EPUSP estão trabalhando, como é o caso da Profª Denise 
Consonni. Prof. Cardoso deseja estreitar o relacionamento com essas 
universidades. 

i) A EPUSP recebeu a visita de professores estrangeiros, como da Universidade 
do Porto, do Instituto de Estudos Franceses etc., uma vez que a Diretoria da 
Escola também tem um aspecto diplomático a cumprir. 

j) Nesse CTA, o Prof. Cardoso informou que a Consultoria Jurídica da Reitoria 
encaminhou um parecer para a Diretoria da Escola, referente ao acordo PECE 
– FDTE, devido ao fato da FDTE deixar de gerir os cursos do PECE. O atual 
Coordenador do PECE, Prof. Sérgio Médici de Eston, entrará em contato com 
a FDTE para iniciar negociações. Prof. Cardoso informou, ainda, que a FDTE 
está organizando junto ao Departamento de Construção Civil um programa de 
Curso de Extensão, o Poli Integra, com o apoio da Diretoria. 

k) Com relação à verba de Infra-estrutura FAPESP, o Prof. Cardoso informou que 
a Escola já está em condições de receber a verba de FAPESP, algo em torno 
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de R$ 600 mil reais. Informou que parte desse recurso vai ficar com a Diretoria 
para infra-estrutura geral da Escola e parte com os Departamentos para 
utilização preferencial em infra-estrutura para pesquisa. Decidiu-se que seriam 
enviadas as demandas de necessidades e posteriormente será feita uma 
proposta de utilização deste recurso. O PCS apresentou à Diretoria um projeto 
de mais de 20 milhões. 

l) A Diretoria fará a manutenção de todos os aparelhos de ar-condicionado da 
EPUSP. Para tanto, está sendo feito um levantamento em toda a Escola para 
solicitar através de pregão a manutenção desses aparelhos.  

m) Sobre o recolhimento de taxa de projetos, decidiu-se que será repassado para 
a Reitoria apenas o exigido em Portaria que o Prof. Cardoso emitiu, e que 
atualmente são de 5% para a Diretoria. 

n) Prof. Sidnei informou que a EPUSP irá solicitar 05 novas vagas de cargos de 
Professor Titular. Por isso, é muito importante a atualização de seus Currículos 
no Padrão Lattes. 

 
I.2.3. Congregação 

a) O Prof. Piqueira (PTC) é novo Vice-diretor da EPUSP. 
b) Foi anunciado o nome dos novos representantes e suplentes dos funcionários 

na Congregação. O funcionário Nilton, do PCS, é um dos representantes 
suplentes. 

c) O Grêmio Politécnico apresentou aos presentes uma cartilha mostrando como 
são gerenciados os eventos organizados pelo Grêmio. Contam até com uma 
ambulância, para apoio. 

d) Foi informado o convite para a posse do Prof Jaime S. Sichman, do PCS, 
como novo Diretor do CCE. 

e) O Prof. Francisco Cardoso (PCC) é o novo Vice-coordenador de Graduação 
da USP. 

f) Prof. Sidnei comentou que foi falado sobre o registro formal da frequência de 
alunos em sala de aula. Após várias considerações, ficou estabelecido que é 
importante fazer o registro, passível de uma eventual auditoria, e guardar esse 
registro por 05 anos. 

g) Pró-Reitoria de Pós-Graduação está formando um grupo de estudos sobre 
Mestrado Profissionalizante e a EPUSP faz parte desse grupo. 

h) Foi comentado sobre alunos que não conseguem cumprir o curso e entram em 
jubilação. A atitude em todas as instâncias tem sido a de ajudar o aluno e não 
de punir. Mas houve um caso de jubilamento. O aluno em questão apresenta 
um quadro de depressão. Esse aluno estava há tempos em tratamento e isso 
não havia sido divulgado. Um dos aspectos discutidos foi o de privacidade na 
condução da situação. Prof. Romero comentou que conhece experiências de 
outras universidades que oferecem atendimento psicopedagógico para tratar 
desses casos. Há casos em que os professores não possuem preparo e é 
preciso apoio de pessoal especializado. Prof. Paulo Cugnasca comentou que, 
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na EPUSP, quando surgem esses casos, eles são encaminhados para a srª 
Ângela Buscema, Diretora Acadêmica, que sabe como conduzir o problema. A 
Profª Anna comentou que também o ITA tem esse serviço, inclusive para 
docentes que podem apresentar sintomas de depressão. --------------------------- 

i) A Profª Selma falou do programa “Arte e Cultura da Poli”. A Profª Selma 
lembrou a todos que as atividades estão em andamento e comentou da 
palestra do Prof. Amazonas, que foi muito interessante, sobre psicanálise, 
psicologia e psiquiatria. Prof. Sidnei sugere que o Prof. Amazonas seja 
convidado para proferir uma palestra dessas para a Engenharia Elétrica Esta 
semana foi de música e os docentes do PCS, Profª Selma e Prof. João Batista, 
cantaram, o funcionário da secretaria do PCS, Rubens, tocou com sua banda, 
e um aluno do curso de Computação que também tocou. O Prof. Ciparrone 
(PSI) tocou piano por mais de uma hora. Na próxima semana haverá oficinas 
origame e ikebana. Profª Selma comentou que o evento foi muito interessante 
pelo interesse de alunos em participar.  

j) O Prof Lucas foi eleito representante da Congregação da EPUSP no Conselho 
Universitário. 

k) Prof. Sidnei falou sobre a abertura de Concurso para Professor Doutor em um 
dos Departamentos da Engenharia Civil da Escola. Disse que, como foi aberto 
concurso para um determinada área, houve protestos nesse Departamento e o 
assunto foi levado à Congregação, o que gerou uma situação de 
constrangimento. Após algumas considerações, foi respeitada a posição do 
Departamento e mantido o concurso para a área em questão. 

 
I.2.4. Comissão de Orientação Didática – COD/EEL 
Não houve comentários. 
 
I.2.5. Comissão de Graduação  

a) Prof. Paulo Cugnasca informou a abertura oficial do processo de discussão da 
EC-3. Conforme e-mail divulgado pela Diretoria Acadêmica da Escola, a 
primeira reunião acontecerá nesta sexta-feira, dia 11-06-10, das 14h00min, às 
17h30min, no Anfiteatro Francisco Romeu Landi, no prédio de Administração 
da Escola. Nessa reunião, serão apresentadas as diretrizes iniciais desse 
processo. As sessões da EC-3 serão todas abertas. Prof. Sidnei teve uma 
reunião com o Prof. Paul Jean e com a Elizabeth Dudziak, da Biblioteca da 
Engenharia Elétrica, sobre infra-estrutura de atendimento para a Graduação. 
Comentou que é importante discutir o uso dessas novas plataformas, agora 
aproveitando a discussão da EC-3, para a qual o PCS pode colaborar com a 
instrumentação para sua implantação no que se refere a redes etc. Pede uma 
reunião com Prof. Wilson e Profª Regina para estudar o assunto. O Prof. 
Wilson comentou que é comum as instituições públicas tomarem alguma 
providência somente quando o caso é derradeiro. Prof. Romero comentou que 
aulas expositivas não atraem mais. É preciso uma reforma mais ampla de 
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infra-estrurua de salas de aula, com rede wifi, pontos de eletricidade para 
notebooks e mobiliário para trablahos colaborativos. Prof. Paulo Cugnasca 
pede que sejam sugeridos temas para discussão, pois o PCS precisa ter uma 
visão antecipada da situação. Romero sugere que primeiro seja feita uma sala 
ambiente interna ao PCS que poderia servir de exemplo. Prof. Wilson acha 
que deve-se discutir internamente, pois é muito mais fácil conversar com o 
pessoal de fora do que com o colega do lado. Prof. Sidnei quer que o PCS 
pense nisso para uma discussão mais ampla. Prof. Saraiva concordou que a 
EPUSP tem que estar preparada para acompanhar os jovens, pois o quadro 
negro não atrai mais os alunos. É importante que os docentes estejam 
atualizados. Prof. Romero sugere que essa discussão seja o tema do 
workshop de Graduação de 2010. Prof. Sidnei sugeriu convidar o Prof. 
Masseto para o evento. Disse que é preciso estimular a avançar dentro do que 
está acontecendo. Prof. Romero salientou que hoje em dia o docente tem que 
dar uma aula show, mas isso requer tempo de se preparar o show. Prof. Sidnei 
pede que, para o próximo Conselho, seja reservado um tempo para discutir 
esse assunto. A Profª Anna falou da evasão escolar, da importância de saber 
como despertar e manter o interesse do aluno na sala de aula, para a 
Engenharia e Computação. Com relação à EC-3, o Prof. Sidnei lembrou que é 
importante que o meio externo participe dessa discussão contribuindo com 
idéias. Profª Selma comentou que a comissão externa não irá impor, mas 
contribuir com informações necessárias à reestruturação, apresentar idéias 
novas, sob um olhar externo, mas quem irá cuidar da EC-3 é a Poli. Esse 
trabalho irá se expandir posteriormente para as CoCs. A Profª Selma lembrou 
que essa reunião sobre a EC-3 é o primeiro fórum de discussão do tema. -------
---------------------------------------------------------------------- 

b) Sobre o controle de frequência dos alunos, Prof. Paulo informou que um 
parecerista do CoG recomendou que esse controle seja passível de auditoria 
para que, caso haja problemas, numa instância superior, seja possível se 
fundamentar a resposta a um recurso. ---------------------------------------------------- 

c) Prof. Paulo Cugnasca informou que o curso noturno foi aprovado na CoG. 
Detalhes serão resolvidos na comissão coordenada pelo Paul Jean. Falta 
somente a aprovação pelo Conselho Universitário, bem como verificar os 
recursos para sua implantação. ------------------------------------------------------------- 

 
 
I.2.6. Coordenadoria dos Cursos Quadrimestrais 
Não houve comentários. 
 
I.2.7. Comissão de Pós-Graduação 

a) Prof. Rady lembrou dos preparativos para eleição da CCP, como definir quais 
são os professores habilitados a votar. As dúvidas estão sendo esclarecidas e 
a relação dos professores habilitados será divulgada em breve. ------------------- 
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b) Sobre os critérios para credenciamento dos docentes, o Prof. Rady comentou 
que o Prof. Paulo Barreto é o professor do PCS quem mais tem artigos 
referenciados, inclusive internacionalmente. Informou que a lista dos docentes 
credenciados está disponível no Sistema Janus. Prof. Sidnei pede ao Prof. 
Rady que sejam revisadas as regras e divulgadas, para que se possa observar 
o que é importante para o programa. A Profª Anna lembrou que o workshop de 
pós-graduação é importante, pois as regras mudam com muita freqüência e os 
docentes estão muito à parte do que está acontecendo. Prof. Sidnei acha que 
essa idéia é muito bem-vinda. Prof. Saraiva lembrou do workshop que o PCS 
está promovendo para setembro próximo, sobre produtividade em pesquisa, 
que engloba as atividades de pesquisa, extensão e pós-graduação. O Prof. 
Romero acha que, na média, o PCS tem que ser avaliado e valorizado como 
um todo, sendo que cada professor desenvolve o seu melhor dentro de cada 
área. -------------------- 

c) Prof. Rady informou que o site da Pós-Graduação da Engenharia Elétrica está 
sendo revisado por uma comissão formada por ele, a Profª Solange, o técnico 
Alan, todos do PCS, e o funcionário Marcelo, da Pós-Graduação da Elétrica. 
Em breve serão fornecidos mais detalhes. ---------------------------------------------- 

 
I.2.8. Comissão de Pesquisa 

a) Prof. Saraiva comunicou que a EPUSP passou a ser membro da Rede Cluster, 
da Europa, o que facilitará a interação em pesquisa  junto a universidades da 
Europa. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

b) Houve mudanças em alguns aspectos do Projeto 1. Prof. Saraiva comentou 
que o foco é que docentes da USP com menos de 15 anos serão mais 
valorizados. A submissão das propostas é através do Sistema Atena. ------------ 

c) Quanto ao Projeto 5, que é voltado à organização de seminários científicos, a 
verba destinada tem o valor fixo de 5 mil reais ao ano para cada comissão de 
pesquisa da USP. A proposta é que seja usada para estender a estada de 
visitantes e transformar suas visitas em seminários. ---------------------------------- 

d) A partir de 2011, pretende-se que todo o processo de tramitação da Iniciação 
Cientifica seja feito on-line via Atena, inclusive sua avaliação. --------------------- 

e) Destacado que está aberto o edital do “enxoval” para docentes contratados a 
partir de 01 de janeiro de 2008. Temos alguns docentes nessa situação que já 
foram alertados. ---------------------------------------------------------------------------------- 

f) Houve uma reunião com a HP – Agilent Technologies, que já fez contatos com 
a EPUSP, principalmente da Elétrica. A HP está interessada em montar uma 
parceria em termos de projetos. ------------------------------------------------------------- 

g) O evento de Iniciação Científica será de 16 a 18 de novembro, na EPUSP. A 
Abertura será no Anfiteatro no Mário Covas. A Escola será responsável pela 
área de Exatas do SIICUSP. Prof. Saraiva pede sugestão de nomes para 
convidar para a palestra inicial. -------------------------------------------------------------- 

h) Prof. Saraiva comentou que os recebimento de retorno para o CD de pesquisa 
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foi baixo. Acrescentou que ainda estão sendo aceitos os dados para o CD de 
Pesquisa, que é dado a visitantes como forma de divulgação da Poli. Prof. 
Romero acha interessante trocar idéias para incrementar não somente o CD, 
mas o site de Pesquisa, integrando-o ao CD. Prof. Saraiva comentou que isso 
foi proposto ao Prof Ivan mas não foi aceito. Prof Romero disse que o PCS 
poderia assumir essa tarefa. Prof. Saraiva comentou ainda a possibilidade de 
importar dados do Lattes. ---------------------------------------------------------------------- 

 
I.2.9. Comissão de Cultura e Extensão Universitária 
Prof. Carlos comentou que diversos cursos já finalizados pelo PCS ainda constam 
com pendências, embora já tenham encaminhado os relatórios finais. As informações 
obtidas sobre essa questão indicam para um acúmulo de processos a serem 
avaliados e também pela confusa legislação associada, levando a exigências 
diferentes para cada curso, em função da sua data de aprovação. A Reitoria vem 
fazendo um esforço no sentido de avaliar com mais rapidez os relatórios de cursos já 
concluídos. O PCS fará um levantamento sobre as pendências associadas aos seus 
cursos, para balizar futuras respostas do Departamento a eventuais cobranças. ------- 
 
I.2.10. Comissão de Informática 
Não houve comunicação 
 
I.2.11. Comissão de Bibliotecas 
Não houve comunicação 
 
I.2.12. Secretaria do Departamento 
Palestra da Dengue na sexta, dia 18, às 10h00min., no Anfiteatro da Elétrica. 
 
I.2.13. Palavra aos Conselheiros 

a) Prof. Sidnei agradeceu a colaboração de todos no envio de assuntos dentro do 
prazo para que a publicação da pauta fosse feita no tempo com bastante 
antecedência. Explicou que os docentes que enviaram documentos após o 
prazo foram consultados se os assuntos poderiam ficar para o próximo 
Conselho. 

b) Prof. Sidnei informou que a COD contratou um arquiteto para fazer dois 
projetos para as áreas comuns. Para tanto, estão sendo levantadas as plantas 
do prédio. Um deles pretende a substituição da área dos contêineres por um 
prédio de dois andares.  

c) Lembrou que o Grupo de Serviços Técnicos é gerenciado pelos professores 
Spina e André, que estão atuando na organização do levantamento do que os 
funcionários estão fazendo visando à valorização dos seus trabalhos.  

d) O Grupo Administrativo está sob a responsabilidade dos Professores Sidnei e 
Saraiva, que estão verificando o quadro de docentes e suas titularidades.  
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e) Sobre a parte Finanças, Prof. Sidnei informou que o reajuste dos valores está 
sendo estudado.  

f) Também informou que algumas reuniões têm sido feitas para tratar da Revista 
do PCS e da Biblioteca. A idéia é retomar a revista, porém de forma eletrônica. 
A proposta é fazer tudo digital. Prof. Romero sugeriu modificar o nome da 
Revista pois “Revista do PCS” transmite uma idéia de algo mais caseiro. 
Sugere algo como “Computação e Sistemas Digitais”. --------------------------------- 

g) O Grupo de Comunicação, composto pelas Professoras Lúcia e Anarosa, tem 
realizado diversas pesquisas internas e os resultados dessas pesquisas serão 
apresentados numa próxima reunião de Conselho . 

h) Prof. Sidnei deu uma visão geral sobre projetos especiais, pois nem todos os 
seguimentos tiveram sua reunião formal. Prof. Sidnei agradeceu a todos pela 
colaboração. 

i) Prof. Romero informou que foi convidado a participar de uma comissão de 
ferramentas e tecnologia, para apoio ao novo curso de licenciatura a distância 
na área de Ciências, que a USP vai oferecer junto à UNIVESP. -------------------- 

j) A Profª Regina divulgou o curso de IPv6 básico (versão 6, de protocolo IP), 
oferecido pelo Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR (NIC.Br) em 
parceria com o LARC. Trata-se de um curso gratuito, com as despesas pagas 
pelo Comitê Gestor da Internet no Brasil (CGI.br), exclusivo para nossos 
alunos de graduação e pós-graduação do PCS. Será nos dias 5, 6 e 7 de 
julho.  Profª Regina convidou técnicos do PCS que estiverem interessados 
para também fazerem esse curso. ----------------------------------------------------------- 

a) Profª Regina enviou um e-mail sobre um levantamento que está sendo 
desenvolvido pelo Grupo de Redes, a respeito de uso e necessidades da 
infraestrutura dos laboratórios, incluindo a situação de cabeamento existente 
em cada laboratório. ----------------------------------------------------------------------------  

k) Profª Selma comentou estar satisfeita de ver o aluno Rafael de volta ao 
Conselho, após o período em que esteve doente. 

l) Profª Selma registrou voto de louvor aos alunos que colaboraram bastante no 
evento de Arte e Cultura da Poli. Alguns até montaram um grupo musical pois 
já investiram tempo em estudo nessas áreas e, com isso, se incentivam a 
continuar a se dedicar da área. Estão se aprimorando em sua formação, 
inclusive para apresentação ao público. O Prof. João José disse que seria bom 
que esse tipo de atividade se repetisse durante o ano. A Profª Selma acha que 
as palestras interessantes devem se repetir durante o ano, ainda que bi-
mensalmente, mas deve-se investir na divulgação desses eventos. Prof. Sidnei 
sugere um calendário cultural para que haja uma programação. Parabenizou a 
Profª Selma por seu trabalho de organização. Prof. Carlos comentou que nos 
projetos de formatura é possível notar quantos alunos se dedicam à musica. 
Profª Selma ainda lembrou que as funcionárias Mariza e Malu, do PCS, 
participaram da oficina de ikebana.  
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m) Prof. Sidnei informou que a dedetização do prédio estava programada para o 
dia 07 de julho. Comentou ainda que, por causa da nebulização feita no dia 04 
de junho, também as baratas foram eliminadas.  

n) Prof. Sidnei  agradeceu a colaboração do Prof. Saraiva que o está substituindo 
durante suas férias, até o dia 06 de julho.  

o) Prof. Prof. Saraiva parabenizou a Profª Selma por seu trabalho de apoio à 
coordenação do evento “Arte e Cultura da Poli”. Comentou que esse tipo de 
atividade muda a cara do espaço em que trabalhamos. Comentou, também,. 
que visitantes externos ficaram encantados com apresentação de alunos ao 
piano na hora do almoço em outra ocasião. ---------------------------------------------- 

 
1.3. Apresentação do Sistema de Informação sobre Projetos 
Prof. Saraiva informou que a idéia é criar um sistema para registro de todos os 
projetos em que os docentes PCS estão envolvidos. Prof. Saraiva e o técnico Alan 
fizeram apresentação. Prof. Saraiva informou que nessa apresentação estão dados 
reais introduzidos no sistema, porém falta refinar os dados e cadastrar outros 
projetos. Disse que a funcionária Léia passou os dados conforme lhe foram enviados. 
Os dados em papel geram mais problemas. Está sendo feita uma revisão, antes de 
disponibilizar essa página no site do PCS / portal interno. Prof. Carlos comentou que 
essa é a base que nos permitirá o fornecimento de diversos relatórios de maneira 
imediata, reduzindo drasticamente os erros que atualmente ocorrem quando da 
elaboração dos mesmos. A Profª Anna sugeriu extrair dados dos outros sistemas 
como o Janus. Prof. Saraiva comentou que o Prof. Jaime também está organizando a 
criação de algo parecido para controle de bolsistas de iniciação Científica.---------------
---------------------------------- 
 
 
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) Stefan José Oliveira Martins, sob o título 
“Interação de Deficientes Auditivos com as Tecnologias de Informação e 
Comunicação sob o Aspecto da Avaliação de Usabilidade”, composta pelos docentes 
Profª Drª Lúcia Vilela Leite Filgueiras (orientador) (Prof Doutor) (PCS / EPUSP), Profª 
Drª Maria Alice Grigas Varella Ferreira (Prof. Doutor) (PCS / EPUSP) e Prof. Dr. 
Marcelo Duduchi Feitosa (Prof. Doutor) (CETEEP / FATEC-SP). Suplente: Prof. Dr. 
Carlos Eduardo Cugnasca (Prof. Livre-Docente) (PCS / EPUSP); b) Aleks Ander 
Javarotti Zumalde, sob o título “Avaliação Comparativa entre Técnicas de 
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Programação Defensiva Aplicadas a um Sistema Crítico Simulado”, 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. Carlos Eduardo Cugnasca (Prof. Doutor) (PCS / EPUSP); c) Rogério 
Garcia Dutra, sob o título “Arquitetura para Seleção Adaptativa de Serviços Móveis e 
Interativos em Ambientes Convergentes Heterogêneos”, composta pelos docentes 
Prof. Dr. Moacyr Martucci Júnior (orientador) (Prof. Titular) (PCS / EPUSP), Prof. Dr. 
José L. Encarnação (Prof. Doutor) (Technische Universität Darmstadt) e Profª Drª 
Selma Shin Shimizu Melnikoff (Prof. Titular) (PCS / EPUSP). Suplente: Prof. Dr. 
André Riyuiti Hirakawa (Prof. Livre-Docente) (PCS / EPUSP); d) Vitor Hitoshi 
Tsujiguchi, sob o título “Caracterização e Compressão de Imagens de Documentos 
Digitalizados em Bibliotecas Digitais”, composta pelos docentes Prof. Dr. Edson 
Satoshi Gomi (orientador) (Prof. Livre-Doutor) (PCS / EPUSP), Prof. Dr. Hae Yong 
Kim  (Prof. Livre-Docente) (PSI / EPUSP) e Prof. Dr .Pedro Luis Puntoni (Prof. 
Doutor) (FFLCH / HISTÓRIA). Suplente: Prof. Dr. Romero Tori (Prof. Livre-Docente) 
(PCS / EPUSP). -------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
II.2.2. Exame de Qualificação no Programa de Doutorado 
Aprovadas as propostas de Banca Examinadora para Exame de Qualificação no 
Programa de Doutorado dos candidatos: a) Stephan Kovach, sob o título “Detecção 
de Fraudes em Tempo Real em Transações Bancárias via Internet”, composta pelos 
docentes Prof. Dr. Wilson Vicente Ruggiero (orientador) (Prof. Titular) (PCS / 
EPUSP), Prof. Dr. Leonardo Augusto Martucci (Prof. Doutor) (Technische Universität 
Darmstadt/Informatik) e Prof. Dr. Paulo Sérgio L. M. Barreto (Prof. Doutor) (PCS / 
EPUSP). Suplente: Prof. Dr. Graça Bressan (Prof. Doutor) (PCS / EPUSP); b) Vitor 
Hugo Furtado, sob o título “Confiabilidade e Segurança da Utilização de VANTs no 
Espaço Aéreo Controlado”, Prof. Dr. João Batista Camargo Júnior (orientador) (Prof. 
Livre-Docente) (PCS / EPUSP), Profª Drª Selma Shin Shimizu Melnikoff  (Profª. 
Titular) (PCS / EPUSP) e Prof. Dr. Carlos Eduardo Cugnasca (Prof. Livre-Docente) 
(PCS / EPUSP). Suplente: Prof. Dr. Paulo Sérgio Cugnasca (Prof. Doutor) (PCS / 
EPUSP); c) Marcelo José Ruv Lemes, sob o título “A Complexidade no Processo de 
Análise de Segurança de Sistemas Computacionais Embarcados – Aplicação 
Aeronáutica”, composta pelos docentes Prof. Dr João Batista Camargo Júnior. 
(orientador) (Prof. Livre-Docente) (PCS / EPUSP), Profª Drª Selma Shin Shimizu 
Melnikoff  (Prof. Titular) (PCS / EPUSP) e Prof. Dr. Kechi Hirama (Prof. Doutor) (PCS 
/ EPUSP). Suplente: Prof. Dr. Jorge Rady de Almeida Júnior (Prof. Livre-Docente) 
(PCS / EPUSP). ------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
II.3. Pesquisa  
Nada a analisar. 
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II.4. Pesquisa e Extensão (simultâneas) 
II.4.1. Proposta de Projeto de Pesquisa e Extensão  
Aprovada a proposta de projeto de Pesquisa e Extensão intitulado Nova Rede de 
Vídeo Digital da RNP, financiado pela TV on Demand Consultoria e Soluções, 
coordenado pela Profª Drª Regina Melo Silveira, envolvendo o LARC – Laboratório de 
Redes de Computadores, sob gerência de recursos através da FUSP. Esse projeto 
tem por objetivo realizar pesquisa e especificação da nova versão da Rede de Vídeo 
Digital da RNP (Rede Nacional de Ensino e Pesquisa) considerando novas 
tecnologias e elaborando uma solução híbrida que atenda todos os requisitos de 
escalabilidade, robustez e segurança que garanta a distribuição de fluxos de vídeo 
para milhares de pessoas simultaneamente. Os resultados do projeto serão 
evidenciados através de um relatório de especificação técnica e protótipos funcionais 
desenvolvidos para uma plataforma de teste. Além disso, artigos sobre a proposta de 
arquitetura serão produzidos e submetidos à congressos e publicações 
técnicas/científicas evidenciando sua inovação assim como sua contribuição 
científica.  --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
II.5 Cultura e Extensão Universitária 
II.5.1. Participação de Docente em Atividade de Extensão 
Aprovados os pedidos de Ministração de curso de Extensão (art. 12) para os 
docentes: a) Profª Drª Graça Bressan, no curso MBA 2010 – Inovação Tecnológica 
em Comunicação e Redes – Disciplina: Cliente-Servidor e Peer-To-Peer, a ser 
oferecido no período de 13-07-2010 a 03-08-2012, com carga horária de 24 horas, 
através da FUSP/  LARC; b) Prof. Dr. Carlos Eduardo Cugnasca, no curso 
Logística Empresarial - Disciplina: Sistemas de Informação para Logística 
Empresarial, a ser oferecido no período de 13-09-2010 a 08-11-2010, com carga 
horária de 16 horas, através da FCAV – Fundação Carlos Alberto Vanzolini / EPUSP. 
 
II.5.2 Renovação de Credenciamento de Currículo de docente junto à CERT 
Aprovado o pedido de renovação de credenciamento de Currículo do Prof. Dr. Jaime 
Simão Sichman, com vencimento em 03-10-2010, com Parecer favorável emitido 
pelo Prof. Dr. Marco Túlio Carvalho de Andrade. ------------------------------------------------- 
 
 
II.6. Pedidos de Afastamento 
II.6.1. Afastamentos a referendar: 
Referendados os pedidos de afastamento de: a) Prof. Dr. André Riyuiti Hirakawa, 
de 25-06  a 04-07-2010, para participar de reuniões técnicas do Projeto TEFIS e 
reuniões de pesquisa na Universidade de Brunel,em Paris/França e Londres / 
Inglaterra, tendo como substituto o Prof. Dr. Carlos Eduardo Cugnasca; b) Profª Drª 
Anna Helena Reali Costa, de 05 a 13-07-2010 para participar do evento “The 26th 
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Conference on Uncertainty in Artificial Intelligence” (UAI 2010), na  Califórnia / EUA, 
tendo como substituto a Profª Drª Líria Matsumoto Sato; c) Prof. Dr. Antonio Mauro 
Saraiva, de 11 a 18-06-2010 para participar do evento CIGR 2010, da International 
Commission of Agricultural Engineering, em Quebec, com apresentação de trabalho e 
coordenação de reunião da Section VII – Information Sytems, daquela entidade, e 
ainda visitar a empresa Action Coaching, em Toronto / Canadá, tendo como 
substituto o Prof. Dr. João Batista Camargo Júnior; d) Prof. Dr. Edison Spina, de 21 
a 29-06-2010, para participar de reunião de Auditoria  final do Projeto BELIEF e 
visitas a Instituições de Pesquisa, em Bruxelas Bélgica e provável visita a um 
laboratório em Amsterdã / Holanda, tendo como substituto o Prof. Dr. Edson Satoshi 
Gomi; e) Prof. Dr. Moacyr Martucci Júnior, de  08 a 14-06-2010 para participar do 
evento sobre a nona chamada para propostas de infra-estruturas e atividades no 
âmbito do FP7 Research Programme, em Bruxelas / Bélgica, tendo como substituto: 
o Prof. Dr. André Riyuiti Hirakawa e de 25-06 a 02-07-2010, para participar de 
reuniões administrativas do projeto TEFIS e em reunião técnica na Universidade de 
Brunel, em Paris / França e Londres / Inglaterra, tendo como substituto o Prof. Dr. 
Carlos Eduardo Cugnasca. ---------------------------------------------------------------------------- 
 
 
II.7. Relatórios de Viagem 
Aprovados os relatórios referentes aos afastamentos de: a) Prof. Dr. Jaime Simão 
Sichman (de 06 a 15-05-2010 para Toronto / Canadá); e b) Profª Drª Lúcia Vilela 
Leite Filgueiras (de 22 a 29-05-2010, para Redmond e Atlanta / EUA). ------------------ 
 
Nada mais a contar, a reunião deu-se por encerrada às 11h20min. e eu, Tânia Comi 
Pereira da Silva, secretária do Departamento de Engenharia de Computação e 
Sistemas Digitais, redigi e digitei a presente ata. 
 

* * * * 


