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ATA DA 232ª REUNIÃO DO CONSELHO DO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA  DE  
COMPUTAÇÃO E SISTEMAS DIGITAIS  -  PCS 

 
Realizada em 07-10-10, às 08h00min. 
 
Presentes os Professores Doutores: José Sidnei Colombo Martini, Antonio Mauro 
Saraiva, Wilson Vicente Ruggiero, Romero Tori, Anna Helena Reali Costa, João José 
Neto, Jorge Luis Risco Becerra, Carlos Eduardo Cugnasca, Jorge Rady de Almeida 
Júnior, Paulo Sérgio Cugnasca, Anarosa Alves Franco Brandão e, como convidado, Kechi 
Hirama. Justificaram ausência os Professores Doutores: Selma Shin Shimizu Melnikoff, 
Ricardo Luis de Azevedo da Rocha, Regina Melo Silveira, Graça Bressan e Moacyr 
Martucci Júnior. 
 
 
 
I - EXPEDIENTE 
I.1. Análise da ata da 231ª reunião do Conselho. 
Aprovada. 
 
 
I.2. Comunicações 
I.2.1. Chefia do Departamento 

a) O Prof. Saraiva foi reeleito para mais um ano como representante da América 
Latina no TDWG (ex - Taxonomic Database Working Group)– Biodiversity 
Information Standards, que trabalha com a padronização de dados e a integração 
de sistemas em biodiversidade. ------------------------------------------------------------------- 

b) Prof. Sidnei informou que o Prof. João José Neto recebeu a segunda colocação 
para a indicação ao Prêmio Jabuti 2010. O livro "Linguagens Formais: Teoria, 
Modelagem e Implementação", de co-autoria do colega João José Neto, havia sido 
indicado ao Prêmio Jabuti 2010, dentre mais de 02 mil concorrentes, e estava entre 
os 10 finalistas. Passada essa etapa classificatória, agora o livro está entre os 03 
primeiros e é o único livro de Informática competindo para o prêmio. ------------------- 

c) Prof. Sidnei elogiou a SAPO – Semana de Arte da Poli, que está acontecendo na 
EPUSP durante esta semana. Prof. Sidnei e Prof. Saraiva presenciaram a 
apresentação de um coral. Prof. Sidnei apresentou ao Conselho as fotos tiradas no 
evento, das atividades na entrada do prédio, onde foram também expostos alguns 
arranjos florais feitos pelas funcionárias do PCS, Mariza e Maria de Lourdes. 
Lembrou que, além da apresentação de músicos e do coral, há também oficinas de 
ikebana e origami. Está havendo grande participação do público. ------------------------ 

d) O Conselho Universitário aprovou a contratação de professores por prazo 
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determinado, para atender necessidades temporárias de interesse científico, 
acadêmico, cultural e tecnológico da Universidade. O PCS irá solicitar duas vagas 
para compensar a atual demanda. --------------------------------------------------------------- 

e) Outra importante decisão do Conselho Universitário foi a aprovação do documento 
“Princípios Gerais para a criação de novos cursos de graduação na USP”, que 
apresenta as diretrizes para a expansão de cursos na Universidade. Informações 
podem ser obtidas com as Comissões de Pesquisa e Extensão e a Secretaria ------- 

f) No Encontro de Dirigentes ocorrido em meados de agosto, um dos temas 
debatidos refere-se ao projeto do Plano de Assistência à Saúde para a comunidade 
acadêmica, que está em estudo. ------------------------------------------------------------------ 

 
 
I.2.2. Conselho Técnico Administrativo – CTA 

a) No último CTA, o Sr. Savério informou que para a compra das licenças de uso do 
pacote Office 2010, os Departamentos que precisam de licença já informaram à 
Diretoria para formar um pacote único.----------------------------------------------------------- 

b) O Sr. Diretor cumprimentou o PCS pela organização do 1° Workshop de Pesquisa 
em Engenharia de Computação, realizado no dia 08/09/2010, organizado pelo Prof. 
Antonio Mauro Saraiva. O Diretor parabenizou o Departamento por dedicar um dia 
inteiro à discussão de diretrizes estratégicas de Pesquisa e da Pós-Graduação. ---- 

c) Nesse CTA, o Prof. Cardoso alertou que está havendo uma demanda muito grande 
por passagens aéreas e hospedagem, com verbas da Escola, para docentes 
participarem de Congressos e outros eventos no exterior, o que para ele poderia 
ser diminuído se os docentes solicitassem verba à FAPESP, ao CNPQ, ou à 
CAPES. Pede que os departamentos verifiquem e utilizem esses outros recursos. 

d) O Professor José Roberto Cardoso informou que está sendo elaborado um Plano 
Diretor a respeito das demandas de infra-estrutura da Poli, que contempla o pleito 
de vagas de docentes e funcionários. O assunto está em estudo na CODAGE. ----- 

e) Está havendo alguns problemas na gestão dos convênios, porque estes estão 
sendo enviados para o setor de convênios, sem informar a Comissão de destino 
dos mesmos. Prof. Sidnei pede atenção no envio desses processos. ------------------ 

f) Professor Doutor José Roberto Castilho Piqueira foi parabenizado por ter sido 
eleito Presidente da Sociedade Brasileira de Automática (SBA), que é a maior 
sociedade científica brasileira da Engenharia Elétrica. -------------------------------------- 

g) Estão sendo realizadas algumas reuniões para discutir os eventos que serão 
realizados na comemoração de 100 anos da Engenharia Elétrica, que ocorrerá em 
2011. A princípio serão realizados três eventos, dentre os quais está o de 40 anos 
de Sistemas Digitais, que será realizado no Anfiteatro Romeu Landi. Ao final 
haverá o lançamento do livro Engenharia Elétrica 100 anos. Também haverá a 
comemoração de 120 anos da Escola Politécnica. Prof. Sidnei informou que a Profª 
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Edith Ranzini irá ajudar em ambos os eventos. Lembrou que, para a edição do livro 
de 120 anos da EPUSP, foi feito um processo eletivo para indicação de 5 nomes 
de docentes que iriam dar depoimentos nesse livro. Os docentes indicados pelo 
PCS foram: João José Neto, Edith Ranzini, Antonio Hélio Guerra Vieira, Antonio 
Marcos de Aguirra Massola e José Sidnei Colombo Martini.  ----------------------------- 

h) Prof. Sidnei informou que está sendo transferido para o PCS, com a respectiva 
vaga, o eng. Shigueharu Matai, que irá auxiliar o Prof. Jorge Risco em assuntos 
relacionado a estágios e escritório de relacionamento com empresas na área de 
estágios. -------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
I.2.3. Congregação 
Não houve reunião. 
 
 
I.2.4. Comissão de Orientação Didática – COD/EEL 
Professores do PTC apresentaram uma proposta de curso de Telecomunicações. Prof. 
Sidnei lembrou que, por conta da criação das CoCs, as atividades didáticas da COD estão 
lá concentradas e que a COD continua sendo o fórum que deve ser usado para essas 
apresentações de novos cursos. --------------------------------------------------------------------------- 
 
 
I.2.5. Comissão de Graduação e Coordenadoria dos Cursos Quadrimestrais 

a) Prof. Paulo Cugnasca comentou a respeito da reunião aberta sobre a EC-3, 
ocorrida no dia 1º de outubro, quando foram discutidos com os convidados 
externos assuntos pertinentes à nova estrutura curricular, como a forma de 
ingresso de alunos nos cursos, a contabilização de atividades extracurriculares, o 
papel do ciclo básico, os estágios curriculares, a evolução do Ensino Médio, a 
flexibilização de vagas e as entradas não simétricas. Todas as informações estão 
no site da Poli – assunto EC-3. Todos podem acompanhar a evolução das 
discussões nesse site. Desta forma, até 08 de outubro os interessados em 
participar de algum grupo de trabalho podem se inscrever. A experiência do curso 
cooperativo será muito importante no grupo que vai tratar do assunto estágio. Se o 
Departamento tiver alguma posição e quiser se manifestar, pode ser feito também 
através do site. Prof. Sidnei pede que a EC-3 seja abordada no Workshop de 
Graduação do PCS, em 15 de dezembro.  ----------------------------------------------------- 

b) Com relação ao curso noturno, o Prof. Paulo informou que a Câmara Curricular do 
Vestibular, do Conselho de Graduação (CoC) pediu alguns esclarecimentos e 
ajustes no projeto do curso, o que foi feito na Engenharia Elétrica. Como julgaram 
que elas não foram tão pontuais, foi solicitado que a proposta de criação do curso 



 
ESCOLA POLITÉCNICA DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 

Departamento de Engenharia de Computação e Sistemas Digitais 

 
Ata 232-outubro-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 
 

4/14

noturno voltasse ao Conselho de Graduação para deliberação na reunião que 
acontece neste dia 07 de outubro. ----------------------------------------------------------------- 

c) Prof. Paulo informou que, no Guia da Estudante da Editora Abril, a nota do curso 
de Graduação de Engenharia da Computação obteve 05 estrelas (número 
máximo). Prof. Saraiva pede para divulgar essa informação no site. A Profª Anna 
informou que o Prof. Cardoso, Diretor da EPUSP, recebeu em prêmio pelo 1º lugar 
do Curso de Engenharia da Poli, concorrendo com o Brasil inteiro. ---------------------- 

d) Prof. Paulo Cugnasca coordenou o exame de Transferência Externa (vagas 
geradas por alunos desistentes dos cursos da Poli), realizado em 26-09-10 e 
comentou que, neste ano de 2010, houve uma vaga para a Ênfase Computação. 
Disse que a EPUSP recebeu da FUVEST, em média 03 candidatos por vagas. ----- 

e) Na CoC-Computação, foram discutidos detalhes sobre o Workshop de Graduação 
do PCS, como temas de integração, abordando assuntos atuais, para serem 
trabalhados pelas disciplinas, de forma voluntária e coordenada, ao longo do ano. 
Técnicas de ensino, aprendizagem e avaliação aderentes a esse processo também 
serão discutidas. Comentou que a experiência do LARC poderia dar sustentação 
ao workshop, no processo de trabalho em grupo. A idéia é sair do workshop com o 
tema para 2011 definido. Prof. Carlos sugeriu que se utilizasse um tema da 
atualidade. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

f) Para as apresentações dos Projetos de Formatura, o Prof. Paulo está avaliando se 
é possível fazer no galpão do prédio de administração. Lembrou que é preciso 
estudar a logística e preparar de véspera o espaço físico destinado ao evento. ------ 

g) Informou que em breve estará preparando a alocação didática 2011, considerando 
os dados que a secretaria do PCS está solicitando aos docentes, sobre a intenção 
dos docentes de usufruir de licença-prêmio, aposentadoria e férias durante o 
próximo ano. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

h) Informou, ainda, que dará suporte ao Prof. Jaime para obter claros temporários que 
o PCS precisa. Disse que irá informar alguns números ao Prof. Jaime para que ele 
possa estar instrumentado em reunião na Reitoria. ------------------------------------------ 

i) Prof. Paulo participou, a convite da USP/São Carlos, do 4º Workshop de 
Graduação do ICMC, para o qual aquela Unidade alocou um rancho por 02 dias, 
em São Pedro, e dedicou esses dias discutindo a Graduação. O Prof. Paulo 
Cugnasca e o Prof. João Batista contribuíram com a experiência do PCS de 
Conselhos de Classe, Workshops de Graduação, técnicas de ensino e 
aprendizado, etc. Os Professores Marcos Santana e Regina Santana foram 
convidados a participar do workshop do PCS. Prof. Sidnei elogiou essa iniciativa de 
trazer convidados de outros Departamentos da própria EPUSP e de outras 
Unidades da USP, refletindo o amadurecimento desse processo de 
desenvolvimento da Graduação. ----------------------------------------------------------------- 
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I.2.6. Comissão de Estágios 
O Prof. Jorge Risco comunicou que o PCS conta com uma estrutura administrativa de 
estágios mais organizada, hoje com a inserção do engenheiro Shigueharu Matai, que está 
em atividade de conhecimento e familiarização do processo. Prof. Sidnei comentou que o 
PCS procura fazer com que o setor Estágios tenha projeção, com estratégia de inserção 
do aluno no mercado de trabalho, conquistando posições importantes no mercado, 
instigado pelo Departamento. ------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
I.2.7. Comissão de Pós-Graduação 

a) Prof. Rady informou que o calendário de ingresso para o primeiro período de 2011 
estabeleceu o período de matrícula com início no dia 13 de outubro e a prova de 
admissão em 18 de novembro. Essas informações estarão divulgadas no site. ----- 

b) Prof. Rady lembrou que os funcionários Alan, do PCS, e Marcelo, da secretaria de 
Pós-Graduação, estão preparando o site de Pós-Graduação da Engenharia 
Elétrica. Eles fizeram o curso do JOOMLA e em breve poderão implantar o 
sistema. Disse que já foi apresentado um protótipo na CCP e logo esse site deve 
tomar forma definitiva. -------------------------------------------------------------------------------- 

c) Foi realizado no período de 26 a 29 de setembro um seminário promovido pela 
PRPG, em que a USP fez uma grande avaliação de toda a Pós-Graduação da 
Universidade. Lembrou que já divulgou aos docentes, por e-mail, as apresentações 
feitas no evento. Recomenda que as pessoas acessem essas informações. O 
evento teve participação de cerca de 220 coordenadores de Pós-Graduação de 
toda a Universidade, incluindo os campi do interior. Foi um evento bem prestigiado 
e propiciou que o documento final de recomendações já ficasse pronto ao final do 
evento. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

d) Na avaliação CAPES, o programa de Engenharia Elétrica da EPUSP teve uma 
redução na nota de 06 para 05. A Pós-Graduação da Engenharia Elétrica está 
trabalhando para enviar um recurso, pleiteando uma revisão. Acredita-se que a 
chance de ter o recurso acolhido é grande. Com relação ao processo de ingresso 
na Pós-Graduação, o Prof. João José Neto acha que o aluno deve mostrar 
competência e desembaraço na área de Engenharia de Computação. Prof. Romero 
lembrou da flexibilização feita recentemente no programa da área de sistemas 
Digitais. Prof. Risco sugeriu que se fizesse um plano de metas da Pós-Graduação. 
A Profª Anna lembrou que a filosofia de ingresso era de que havia dois níveis de 
avaliação: o primeiro, de que exigia um mínimo de conhecimento necessário para 
todos os ingressantes na área de Computação, o que facilitaria o processo de 
admissão e que se refletisse sobre o encaminhamento do candidato, e uma 
segunda fase, para se avaliar conhecimentos específicos na linha de Pesquisa. O 
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Prof. Wilson sugeriu que a multidisciplinaridade é importante para a as áreas de 
pesquisa que interessam ao Departamento e que o PCS deve refletir sobre quais 
seriam essas áreas multidisciplinares. Disse que nas Universidades americanas o 
ingressante pode ser aprovado, reprovado ou ainda aprovado condicionalmente se 
fizer uma ou duas disciplinas básicas à linha de Pesquisa que ele se propõe a 
cursar. Prof. Risco pede que se reflita sobre os itens considerados para a avaliação 
da CAPES, incluindo o nível dos professores da Pós-Graduação. A estratégia 
adotada hoje pode não ser a ideal. É necessário observar as metas determinadas 
pela CAPES e, em função disso, montarmos uma estratégia para atingir essa meta. 
O PCS deveria sugerir à Pós-Graduação critérios e diretrizes para se atingir a meta 
desejada. Prof. Sidnei propõe uma reunião específica entre os professores Rady, 
Saraiva, Wilson, Anna, Risco, João José e quem mais tiver interesse, como a Profª 
Lúcia, que poderia colaborar, para avaliar qual é o desejo do Departamento e 
assim criar uma política, definindo se deve ou não haver uma flexibilização no 
processo de ingresso, observando, ainda, a questão de co-orientação para áreas 
híbridas e daí, trazer para o Conselho do PCS uma proposta para se levar à 
Comissão de Pós-Graduação. Prof. Rady acrescentou que esse novo 
procedimento pode ser adotado para 2011. E, ainda, com relação à avaliação da 
CAPES, esclareceu que a Pró-Reitoria de Pós-Graduação é quem dará a palavra 
final. Destacou que, no encontro promovido pela Pró-Reitoria, sugeriu-se que nos 
processos de contratação de docentes, também seja considerada a necessidade 
da pós-graduação. Espera que essa diretriz seja incorporada às normas da USP. O 
Prof. Sidnei comentou que esse fato da redução da nota de avaliação deve servir 
para uma análise do atual processo e ainda, que a atratividade deve ser 
observada. Prof. Romero completou dizendo que a Engenharia Elétrica pode estar 
acomodada com a nota, e esse fato deve servir para uma reavaliação do potencial 
do Programa.  ----------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
I.2.8. Comissão de Pesquisa 

a) Na última reunião da Comissão, o Prof. Saraiva comentou sobre o workshop de 
Pesquisa e informou que no próxima reunião do Conselho fará uma apresentação 
com mais dados. --------------------------------------------------------------------------------------- 

b) Destacou a presença do Pro-reitor de Pesquisa, Dr. Marco Antonio Zago na última 
reunião da CPq, na qual foi divulgado em primeira mão, uma ação da PRP através 
de  edital para patrocinar Núcleos de Pesquisa. O Edital vai comportar três 
categorias incluindo centros de instrumentação, grupos de  pesquisa consolidados 
e  emergentes. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

c) Ainda nessa reunião o Pro-reitor disse que no programa ProINFRA FINEP, a idéia 
é que a USP encaminhe sempre projetos que ataquem os problemas amplos da 
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Universidade. ------------------------------------------------------------------------------------------ 
d) Sobre o SIICUSP, Prof. Saraiva informou que todos os docentes foram solicitados 

a dar pareceres sobre os trabalhos. Pede urgência na devolução dos pareceres. È 
a EPUSP quem está organizando o evento este ano. Prof. Saraiva comentou que 
alguns receberam e-mails cobrando a devolutiva, mas que esses e-mail estão 
confusos e podem comprometer os prazos. --------------------------------------------------- 

e) Prof. Saraiva informou que foi divulgado um e-mail sobre a nova regulamentação 
do Pós-Doc na USP em vigor. Comentou que a EPUSP pode fazer a sua própria 
regulamentação sobre a Pesquisa, restringindo a regulamentação da USP. A 
proposta atual é de flexibilizar o Pós-Doc. Pede aos docentes que consultem essas 
regras e mandem sugestões/dúvidas para ele apresentar na próxima reunião da 
CPq. Alertou que o Certificado de realização de Pós-Doc só será expedido após a 
obtenção de produtos de pesquisa relevantes, como publicações em periódicos. --- 

 
 
I.2.9. Comissão de Cultura e Extensão Universitária 

a) Prof. Carlos Cugnasca informou que na última reunião da CCEx, realizada em 
30/09/2010, foi comunicada uma nova exigência que a Pró-Reitoria de Cultura e 
Extensão Universitária está fazendo em relação à participação de docentes em 
cursos de extensão: a chefia imediata de docentes da USP, independentemente do 
regime de trabalho, deverá aprovar a sua participação em cursos de extensão.------ 

b) Ainda em relação a cursos, foi informado que cursos de difusão cultural deverão ter 
no mínimo 8 horas de duração, e cursos de especialização com mais de 100 horas 
de duração deverão apresentar justificativa da necessidade da elevada carga 
horária. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

c) Cursos com menos de 50% de docentes da USP poderão eventualmente receber 
aprovação, desde que a justificativa apresentada seja relevante. Contudo, é 
possível que nesses casos ocorra uma maior demora na apreciação dos 
processos. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

d) Os cursos do PCS coordenados pelos professores Wilson Ruggiero, Jorge Risco e 
Selma Melnikoff, submetidos nessa reunião, foram aprovados. O Prof. Sidnei pede 
que na página do PCS (Intranet) seja divulgado quais cursos foram aprovados e o 
estado de cada um.----------------------------------------------------------------------------------- 

e) Os relatórios de cursos coordenados pelo Prof. Wilson foram aprovados.------------- 
f) O curso MBA – Gestão Sustentável da Inovação em Tecnologia da Informação foi 

cancelado por insuficiência de participantes, a pedido da Profª Tereza Carvalho.--- 
g) O Prof. Carlos informou que o pedido de auxílio para participar na fase final da 

Maratona de Programação 2010, feito pelos alunos do Time RGA, tendo como 
docente responsável o Prof. Jaime, foi aprovado pela CCEx, devendo ser sugerido 
à diretoria que o apóie dentro do Programa Polipex. ---------------------------------------- 
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I.2.10. Comissão de Informática 
Nada a comentar. 
 
 
I.2.11. Comissão de Bibliotecas 
Prof. Sidnei comunicou que a srª Elizabeth Dudziak foi convidada para trabalhar no SIBI. 
Já nos foi apresentada a srª Ana Maria, nova responsável pela Biblioteca da Engenharia 
Elétrica. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
I.2.12. Secretaria do Departamento 
A pedido do Prof. Paulo Cugnasca, a secretaria irá solicitar aos docentes, por e-mail, que 
informem o período de licença e férias que irão usufruir durante 2011, para que o Prof. 
Paulo possa elaborar a carga didática 2011. Os docentes também deverão informar sobre 
sua intenção em realizar Pós-Doc no Exterior, durante 2011. ------------------------------------ 
 
 
I.2.13. Palavra aos Conselheiros 

a) Prof. Sidnei comentou que, desde o início de sua gestão, pensa fazer uma 
pequena reunião, ao final de cada mês, na C1-49, para comemorar os 
aniversariantes do mês e aproveitar para discutir assuntos afins. Essa idéia foi 
discutida com o Prof. Saraiva e será implantada. --------------------------------------------- 

b) Informou que a reforma dos containeres está em fase final. Ao substituir o paviflex 
do piso, foram encontramos blocos inteiros de cupins. Também na sala do Prof. 
Jaime foram encontrados percevejos. O PCS solicitou providências ao DSG, que já 
resolveu esses problemas. -------------------------------------------------------------------------- 

c) Prof. Sidnei informou que foram emitidos dois pedidos de construção de prédios 
para substituir os containeres e para ampliação do galpão didático da Engenharia 
Elétrica. O senhor Diretor já aprovou os pedidos e os projetos já estão tendo 
andamento. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

d) A manutenção do prédio de Engenharia Elétrica prossegue. ----------------------------- 
e) Prof. Sidnei também informou que já se instalou na sala da chefia do PCS, que 

ainda divide com a Profª Selma. Desta forma, liberou a sala C2-22, e agora o PCS 
volta ter sua sala de reuniões, além da C2-43, que pode acomodar inclusive 
professores visitantes e cujos móveis estão sendo substituídos. ------------------------ 

f) Para as próximas reuniões, serão convidados os condutores dos projetos para 
informar o andamento desses projetos. -------------------------------------------------------- 

g) Prof. Sidnei disse estar muito feliz com os resultados que o PCS está atingindo. 
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Disse que foi convidado a um almoço na FUVEST e pôde observar que grande 
parte dos trabalhos desenvolvidos está sob a tutela do Prof. Paulo Cugnasca, a 
quem teceu elogios. Os docentes do PCS estão sendo líderes em vários aspectos, 
vários setores tratados na Universidade. ------------------------------------------------------- 

h) A Profª Anarosa informou que a comissão responsável pela comunicação no PCS 
vai organizar um concurso para a elaboração de um logo para o Departamento. 
Este concurso será aberto à comunidade PCS, a saber, professores, alunos e 
funcionários. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

i) Também reforçou a solicitação feita por e-mail aos professores do Departamento, 
no sentido de indicar um professor para ser o contato de cada laboratório com o 
pessoal responsável pela comunicação. Foram contratadas duas jornalistas que 
entrarão em contato com esses professores para colher informações sobre os 
laboratórios e eventuais fatos/eventos associados a eles que se deseje divulgar na 
mídia. Solicitou ao Prof. Rady que encaminhe um texto para divulgação das 
inscrições no programa de pós-graduação. ----------------------------------------------------- 

j) Informou ainda que participou do Congresso Brasileiro de Software (CBSoft) na 
semana passada, ocorrido em Salvador, onde coordenou o Workshop on 
Autonomous Software Systems - AutoSoft, evento que contou com a colaboração 
de pesquisadores de várias instituições brasileiras (USP, UFF, UFRGS,UECE, 
PUC-Rio, IME-RJ) e que conseguiu apoio financeiro da CAPES, o que serve como 
indicador da qualidade do evento. A próxima edição do CBSoft, em 2011, vai 
acontecer em São Paulo e será organizado por representantes de várias unidades 
da USP (EACH, ICMC, IME, POLI) e pela Universidade Mackenzie. As 
representantes da POLI na organização são as professoras Anarosa e Selma. ---- 

k) Profª Anarosa pediu informações para divulgar as inscrições dos grupos da pós-
graduação. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

l) Profª Anarosa sugeriu que seja informada da visita do professor da Carolina do 
Norte, que será recebido pelo grupo do Prof. Kechi Hirama. Informações devem ser 
encaminhadas para o grupo sempre até às quintas-feiras de cada semana. --------- 

m) O Prof. João José lembrou dos cursos de inglês que a Profª Cristina Borba tem 
feito. Fará uma reunião com ela sobre outras coisas que poderiam ser feitas, que 
são do interesse do PCS e que ela poderia colaborar. Os cursos têm dado certo. 
Prof. Wilson comentou que ouviu muitos elogios ao trabalho dela. Prof. Saraiva 
lembrou que poderiam ser recuperado os almoços com a Profª Cristina, onde as 
conversas sobre assuntos diversos seguiam sempre em inglês, o que ajuda muito 
a manter a fluência naquele idioma. Disse que a disciplina de metodologia de 
pesquisa será aplicada em 2011 e que a Profª Cristina poderia auxiliar nesse 
processo, incluindo como se deve apresentar slides, o que se deve ou não falar 
etc. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

n) Prof. João José agradeceu a manifestação dos colegas para que ele fosse 
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incluindo na indicação de 5 nomes no livro comemorativo dos 120 anos da EPUSP. 
o) Agradeceu, também, pelo apoio recebido para sua indicação ao Prêmio Jabuti. Foi 

uma satisfação muito grande esse reconhecimento.  --------------------------------------- 
p) Prof. João José informou que o 5º WTA será em 31 de janeiro e 10 de fevereiro de 

2011. Esse evento tem sido oferecido anualmente, sempre no início do ano, e pode 
contribuir para a classificação Qualis da CAPES. Agradeceu a colaboração dos 
outros laboratórios do PCS. ------------------------------------------------------------------------ 

 
 
I.3. Apresentação sobre o Grupo de Sistemas Complexos 
Prof. Kechi Hirama iniciou sua apresentação comentando que a motivação para a criação 
desse grupo nasceu há quatros 4 anos, com um mestrado no IPT que orientou e que 
envolvia algumas questões embrionárias sobre sistemas dinâmicos complexos e teoria do 
caos. Os sistemas distinguem-se pelo número, tipo e relacionamentos entre os 
elementos, porém o comportamento de sistemas complexos não pode ser definido a partir 
de suas partes componentes. O assunto vinha sendo discutido nos corredores, mas 
nunca tinha sido “abraçado”. Disse que ele, o Prof. João Batista e a Profª Selma Melnikoff 
conversaram e resolveram dar início a esse grupo. Disse que já existem grupos 
semelhantes em outras áreas como a medicina, economia, sociologia, física, etc., porém 
na área de Computação o assunto ainda está no seu início. Daí a idéia de colocar o PCS 
nesta pesquisa. É, portanto, o início de um novo grupo de pesquisa no Departamento, 
composto pelos docentes e pesquisadores do PCS, a saber: Profª Drª Selma Shin 
Shimizu Melnikoff, Prof. Dr. João Batista Camargo Júnior e o Prof. Dr. Kechi Hirama, além 
de estudantes de doutorado e mestrado da EPUSP e IPT. ----------------------------------------- 
 
 
 
II - ORDEM DO DIA 
 
II.1. Graduação 
Nada a analisar. 
 
 
II.2. Pós-Graduação 
II.2.1. Dissertação de Mestrado 
Aprovada a proposta de Banca Examinadora para Apresentação de Dissertação de 
Mestrado dos candidatos: a) Fernando Ryoji Kakugawa, sob o título “Integração de 
Bancos de Dados Heterogêneos Utilizando Grades Computacionais”, composta pelos 
docentes Profª Drª  Líria Matsumoto Sato (orientador) (Prof. Livre-Docente) (PCS / 
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EPUSP), Prof. Dr. Pedro Luiz Pizzigatti Corrêa (Prof. Doutor) (PCS / EPUSP) e Prof. Dr. 
Celso Massaki Hirata (Prof. Doutor) (ITA). Suplentes: Prof. Dr. Hermes Senger (Prof. 
Doutor) (UFSCar), Prof. Dr. Jorge Rady de Almeida Júnior (Prof. Livre-Docente) (PCS / 
EPUSP) e Prof. Dr. Edson Toshimi Midorikawa (Prof. Doutor) (PCS / EPUSP); b) July 
Any Martinez de Rizzo, sob o título “Avaliação de Padrões para Implementação de 
Modelos de Dados Orientados a Objetos em Bancos de Dados”, composta pelos docentes 
Prof. Dr. Jorge Rady de Almeida Junior (orientador) (Prof. Livre-Docente), (PCS / EPUSP) 
Profª Drª Rosangela Aparecida Dellosso Penteado (Prof. Livre-Docente) (DC-UFSCar) e 
Profª Drª Solange Nice Alves de Souza. (Prof. Doutor) (PCS/EPUSP). Suplentes: Profª Drª 
Selma Shin Shimizu Melnikoff (Prof. Titular) (PCS/EPUSP), Prof. Dr. Edson Satoshi Gomi 
(Prof. Doutor) (PCS / EPUSP) e Prof. Dr. Guiou Kobayashi (Prof. Doutor) (UFABC). -------- 
 
 
II.3. Pesquisa  
Nada a analisar. 
 
 
II.4. Pesquisa e Extensão Simultâneas 
II.4.1. Projeto de Pesquisa e Extensão 
Aprovada a proposta do Projeto de Pesquisa e Extensão “Análise de desempenho e 
planejamento de capacidade em sistemas distribuídos de grande escala”, junto à  
PrimeUP, sob a coordenação do Prof. Dr. Pedro Luiz Pizzigatti Corrêa, envolvendo o LAA 
– Laboratório de Automação Agrícola, com gerência de recursos através da FUSP, com 
recursos envolvidos em torno de R$ 330.000,00. O projeto tem por objetivo explorar 
modelos de análise de desempenho para sistemas distribuídos em larga escala através 
de estudos de casos envolvendo dois domínios diferentes de sistemas: sistemas 
eletrônicos de negociação de ações (área financeira) e sistema de modelagem de 
distribuição de espécies (área de informática para a biodiversidade). Como produtos 
esperados esse projeto pretende a publicação de artigos em congressos e relatórios 
técnicos, formação de pós-graduados, alunos de Iniciação Científica, Estágio. --------------- 
 
 
II.5. Cultura e Extensão Universitária 
II.5.1) Oferecimento de Curso de Extensão 
II.5.1) b) A referendar: 
Referendado o oferecimento dos cursos abertos de Especialização: a) “MBA 
Especialização em Tecnologia de Software”, a ser oferecido através do LTS – 
Laboratório de Tecnologia de Software no período de 28-02-2011 a 28-08-2013, com 
carga horária de 540 horas, e tem como objetivo dotar os profissionais com 
conhecimentos atuais, para enfrentar os desafios inerentes às constantes transformações 
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e recursos e técnicas da área de computação e informática, preparando-os para assumir 
responsabilidades tanto técnica quanto gerencial. O curso será coordenado pela Profª Drª 
Selma Shin Shimizu Melnikoff, com gerência de recursos através do PECE. Serão 
oferecidas as seguintes disciplinas de atualização, com carga de 30 horas cada: “Análise 
e Projeto Orientados a Objetos”, “Aplicações Corporativas”, “Arquiteturas de Software”, 
“Conceitos de Projeto das Interfaces Homem-Computador”, “Engenharia de Requisitos”, 
“Engenharia de Software”, “Gerencia de Projetos de Desenvolvimento e Aquisição de 
Software”, “Infra-Estrutura Computacional”, “Processos de Software”, “Projeto Integrado”, 
“Qualidade de Software”, “Sistema de Informação e Data Warehouse”, “Tecnologias de 
Implementação de Sistemas de Software” e “Validação de Sistemas de Software”; b) 
“MBA Especialização em Tecnologia da Informação”, a ser oferecido através do LTS – 
Laboratório de Tecnologia de Software no período de 28-02-2011 a 28-08-2013, com 
carga horária de 510 horas, tendo como objetivo atender a demanda crescente de 
profissionais qualificados para coordenar e/ou implantar soluções de tecnologia da 
informação nas organizações. Trata-se de um curso com fortes conceitos básicos 
suficientes para a aplicação imediata do profissional, e com conhecimentos 
especializados que representam o estado da arte em tecnologia da informação. O curso 
será coordenado pelo Prof. Dr. Jorge Luis Risco Becerra, com gerência de recursos 
através do PECE. Serão oferecidas as seguintes disciplinas de atualização, com carga de 
30 horas cada: “Arquiteturas Corporativas”, “Automação de Negócios”, “Engenharia de 
Software em TI”, “Estratégias de Negócios Corporativos”, “Gerenciamento da Informação”, 
“Gerenciamento Estratégico Corporativo”, “Gestão da Qualidade e da Infra-estrutura”, 
“Gestão do Valor de Projetos em TI”, “Modelos de Gerência de Projetos”, “Projeto 
Orientados a Objetos”, “Sistemas de Informação”, “Tecnologias Avançadas e Aplicações 
em TI” e “Tecnologias de Rede e Internet”. -------------------------------------------------------------- 
 
II.5.2. Participação de Docente em atividades de Extensão  
Aprovada a participação em atividades de Convênio/Contrato (art.16) dos docentes: a) 
Prof. Dr. Jorge Rady de Almeida Júnior, como participante do Projeto 
“Desenvolvimento de Análise de Segurança e Disponibilidade de Sistemas de Controle 
Metroviários”, junto à Cia do Metropolitano de São Paulo, com duração de 24 meses (de 
01-12-2010 a 27-11-2012), com dedicação de 04 horas semanais, tendo como objetivo o 
desenvolvimento de análise de segurança e disponibilidade de sistemas de controle 
metroviário, envolvendo hardware analógico e digital, software e procedimentos 
operacionais; b) Prof. Dr. Paulo Sérgio Cugnasca, como participante do Projeto 
“Assessoria e Consultoria com Treinamento para a Área de Tecnologia da Informática 
Bancária – TIB II”, junto ao UNIBANCO, sob gerência de recursos da FDTE, com duração 
de 02 meses (de 03-11 a 30-12-2010), com dedicação de 01 hora semanal, tendo como 
objetivo realizar serviços de caráter tecnológico e desenvolvimento de pacotes de trabalho 
na área de Tecnologia da Informação que sejam definidos como necessários e 
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imprescindíveis para a consecução dos objetivos do projeto; c) Prof. Dr. Paulo Sérgio 
Licciardi Messeder Barreto, como participante do Projeto “Algoritmos criptográficos para 
plataformas de baixa capacidade”, junto à empresa Scopus Tecnologia S.A, sob a 
gerência de recursos da FUSP, por 6 meses (de 03-11-2010 a 30-04-2011), com 
dedicação de 02 horas semanais, tendo como objetivo pesquisar algoritmos e protocolos 
criptográficos leves e seguros, adequados não apenas a redes convencionais de 
computadores, mas também a plataformas com restrições extremas de consumo de 
potência, ocupação de banda e recursos de processamento de informações; d) Prof. Dr. 
Jaime Simão Sichman, como participante do Projeto “Modelagem da Rede Integrada de 
Portos e Frota de Navios da Vale e Fretados”, junto à Companhia Vale do Rio Doce, cob a 
gerência de recursos através da FUSP, por 6 meses (de 03-11-2010 a 05-05-2011), com 
dedicação de 04b horas semanais, tendo como objetivo o estudo da viabilidade da 
aplicação de técnicas de Inteligência Artificial, notadamente simulação baseada em 
agentes, visando soluções eficientes e eficazes no processo de simulação integrada da 
rede de portos e frota de navios, próprios e fretados, da Vale; e) Profª Drª Anna Helena 
Reali Costa, como participante do Projeto “Modelagem da Rede Integrada de Portos e 
Frota de Navios da Vale e Fretados”, junto à Companhia Vale do Rio Doce, sob gerência 
de recursos através da FUSP, por 6 meses (de 03-11-2010 a 05-05-2011), com dedicação 
de 02 horas semanais, tendo como objetivo o estudo da viabilidade da aplicação de 
técnicas de Inteligência Artificial, notadamente simulação baseada em agentes, visando 
soluções eficientes e eficazes no processo de simulação integrada da rede de portos e 
frota de navios, próprios e fretados, da Vale; f) Prof. Dr. Pedro Luiz Pizzigatti Corrêa, 
como coordenador do Projeto “Análise de Desempenho e Planejamento de Capacidade 
em Sistemas Distribuídos em Grande Escala”, junto à PrimeUP, sob gerência de recursos 
através da FUSP, por 03 anos (de 15-11-2010 a 15-11-2013), com dedicação de 01 hora 
semanal, com o objetivo de caracterizar o desempenho de sistemas altamente 
distribuídos, propondo métodos e ferramentas para auxiliar nos processos de modelagem, 
análise e planejamento de capacidade, além de contribuir na formação de recursos 
humanos nessa área.  ---------------------------------------------------------------------------------------- 
 
II.5.3. Renovação de Credenciamento de Currículo junto à CERT 
Aprovado o pedido de renovação de credenciamento de currículo junto à CERT, para o 
Prof. Dr. Pedro Luiz Pizzigatti Corrêa, cujo vencimento é em 15-12-2010, com parecer 
favorável emitido pela Profª Drª  Regina Melo Silveira. ----------------------------------------------- 
 
 
II.6. Pedidos de Afastamento de Docente  
II.6.1. Afastamentos a referendar: 
Aprovados os pedidos de afastamento de: a) Prof Dr André Riyuiti Hirakawa, de 09 a 
15-10-10, para participar do WLN 2010 (Workshop on local Networks 2010), apresentando 
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um artigo, em Denver-Co / EUA, tendo como substituto o Prof. Dr. Prof. Dr. Carlos 
Eduardo Cugnasca; b) Prof. Dr. Antonio Mauro Saraiva, de 24-09 a 03-10-10, para 
participação no evento TDWG Meeting 2010, com apresentação de trabalhos, e da 
reunião do Comitê Executivo do TDWG, no qual representará a América Latina, em 
Woods Hole, Massachusetts/EUA, tendo como substituto o Prof. Dr. Edson Satoshi Gomi; 
c) Prof. Dr. Edison Spina, de 24-09 a 02-10-10, para participação no evento na 
Comunidade Européia sobre ICT – ICT 2010 e eventos paralelos e conjuntos, em 
Bruxelas/ Bélgica, tendo como substituto o Prof. Dr. Edson Satoshi Gomi; d) Prof. Dr. 
Moacyr Martucci Junior, de 21-09 a 10-10-10, para participação no evento, III diálogo 
Setorial Brasil/Europa, ICT-Event 2010, evento da Eularinet: EU-LATIN American ICT 
Gateway e reunião técnica do Projeto FORESTA e reunião técnica do Projeto TEFIS, em 
Bruxelas/ Bélgica e Nice/França, tendo como substituto o Prof. Dr. José Sidnei Colombo 
Martini. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
II.7. Relatórios de Viagem 
Aprovado o relatório referente ao afastamento do Prof. Dr. Pedro Luiz Pizzigatti Corrêa, 
de 01 a 08-08-10, para Knoxville/Oak Ridge – TN / EUA. ------------------------------------------- 
 
Nada mais a constar, a reunião deu-se por encerrada às 10h40min. e eu, Tânia Comi 
Pereira da Silva, secretária do Departamento de Engenharia de Computação e Sistemas 
Digitais, redigi e digitei a presente ata. 
 

* * * * 
 


