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ATA DA 237ª REUNIÃO DO CONSELHO DO DEPARTAMENTO DE 
ENGENHARIA  DE  COMPUTAÇÃO E SISTEMAS DIGITAIS  -  PCS 

 
 
Realizada em 07-04-11 às 08h00min. 
 
Presentes os Professores Doutores José Sidnei Colombo Martini, Antonio 
Mauro Saraiva, Wilson Vicente Ruggiero, Cíntia Borges Margi, Líria Matsumoto 
Sato, Graça Bressan, Pedro Luiz Pizzigatti Corrêa, Jorge Rady de Almeida 
Júnior, Jorge Luis Risco Becerra, Paulo Sérgio Cugnasca, Carlos Eduardo 
Cugnasca, Marco Túlio Carvalho e, como convidado, o Prof. João Batista 
Camargo Júnior. Justificaram ausência os Professores Doutores Moacyr 
Martucci Júnior, Selma Shin Shimizu Melnikoff, João José Neto, Romero Tori, 
Edson Satoshi Gomi; Anna Helena Reali Costa e Jaime Simão Sichman. 
 
 
I - EXPEDIENTE 
 
I.1. Comunicações 
I.1.1. Chefia do Departamento 

a) Prof. Sidnei cumprimentou os novos Conselheiros do PCS, eleitos no 
dia 29-03-11, com mandato de dois anos a contar de 04-04-11. ----------- 

b) O Centro de Estudos de Eletricidade ainda não indicou os 
representantes discentes junto ao Conselho do PCS. Assim que forem 
eleitos, o PCS será comunicado. ---------------------------------------------------- 

c) O Concurso para Professor Titular no PCS ficou agendado para os dias 
02 e 03 de maio de 2011. -------------------------------------------------------------- 

d) Celebrado o aniversário de 20 anos do PCS, no dia 22 de março de 
2011. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

e) A atual Diretoria da FUVEST foi reconduzida para mais um mandato de 
02 anos, a contar de março de 2011, tendo como Diretora a Profª Drª 
Maria Thereza Fraga Rocco, como Vice-Diretor o Prof. Dr. Paulo Sérgio 
Cugnasca e, como Diretor Financeiro, o Prof. Dr. Antonio Evaldo 
Comune. O Prof. José Roberto Cardoso, Diretor da EPUSP, também faz 
parte do Conselho Deliberativo da FUVEST. ------------------------------------- 

f) Prof. Sidnei informou sobre o lançamento do livro intitulado 
“Adaptatividade: Um método de escolha automática de soluções” , de 
autoria do Prof. Ricardo Luis de Azevedo da Rocha, docente do PCS. --- 

g) Prof. Sidnei informou ter solicitado à Profª Anarosa que criasse uma aba 
no site do PCS, onde seriam colocadas informações sobre cada um dos 
livros de docentes do Departamento. Pede que cada docente colabore 
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disponibilizando seu livro editado, para coleta de dados e foto, para 
constar dessa página. ------------------------------------------------------------------ 

h) Pede, também, que os docentes atendam ao pedido urgente que a Profª 
Graça fez por e-mail, referente ao cadastro, até 10 de abril de 2011, no 
site pertinente, dos livros didáticos necessários às disciplinas, pois há 
saldo razoável para isso e que precisa ser aplicado. --------------------------- 

i) A SBC – Sociedade Brasileira de Computação deu início ao processo de 
eleição para sua Diretoria e ao Conselho da SBC, cujo prazo para 
inscrição de chapas vai até 31-04-11. O Prof. Sidnei pediu que os 
docentes do PCS se organizem e se inscrevam para tal, uma vez que 
essa entidade é muito importante para o Departamento. Mencionou a 
intenção da SBC em criar 4 cursos de Bacharelado na área da 
Computação e solicitou que esse assunto seja acompanhado com 
atenção. ----------------------------------------------------------------------------------- 

j) Prof. Sidnei informou que houve 03 sequestros-relâmpago no “campus” 
na última semana e que, como coordenador da COCESP, tem dedicado 
esforços no sentido de viabilizar os meios de proteção à pessoa dentro 
da Universidade. O Prof. Sidnei leu a manifestação da COCESP que 
enviou por e-mail dando informações sobre o tamanho do “campus” e as 
possíveis medidas de segurança que podem ser adotadas. Pede que 
medidas mínimas de segurança façam parte do nosso dia-a-dia, como 
trancar a porta da sala ao se ausentar do recinto etc. ------------------------- 

 
 
I.1.2. Conselho Técnico Administrativo – CTA 

a) No dia 16-03-11 a Escola recebeu a visita de uma Comissão da 
Universidade Petrobrás que está procurando programas de recursos 
humanos em diversas áreas. --------------------------------------------------------- 

b) Foi mencionada a possibilidade de a EPUSP se instalar em Santos, num 
pólo tecnológico com a presença da Petrobrás, porém os cursos ainda 
não estão definidos. A EPUSP se instalaria ali para um curso de 
Engenharia do Petróleo. --------------------------------------------------------------- 

c) A Reitoria tem planos de que a USP-Leste seja ocupada também por 
outras modalidades, porém ainda não há definições de quais cursos. 
Prof. Sidnei explicou que há um desejo da Reitoria que aquele “campus” 
tenha a presença de um número maior de escolas, além da EACH. 
Disse que o Reitor convidou o Prof. Cardoso para estudar a 
possibilidade de instalar um curso de Computação naquele “campus”, 
além de um expressivo Centro de Pesquisa em Computação. Assim é 
preciso que o PCS se manifeste. Inicialmente foi sugerida a 
transferência, a partir de uma data futura, do Curso de Engenharia de 
Computação, cooperativo, para aquele “campus”. Isso porque o Curso 
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Cooperativo de Computação foi criado para se desenvolver em 
Cubatão, mas que por motivos de indisponibilidade de instalações foi 
transferido para São Paulo. Prof. Sidnei comentou que pode haver 
outras unidades com interesse nessa empreitada, como a USP/São 
Carlos, o IME. Por isso, estão sendo feitas reuniões a respeito. Prof. 
Sidnei salientou que o curso em si não é da alçada do Departamento, 
mas das Comissões de Cursos de Graduação da Universidade. No 
entanto, os meios e os docentes são de responsabilidade do 
Departamento. Assim,  trouxe o assunto ao Conselho e pede que esse 
tema evolua internamente, sendo tratado pelas pessoas que estão mais 
internamente ligadas ao assunto (Graduação, COC etc). Desta forma, 
decidiu-se marcar uma reunião específica do Conselho para tratar do 
assunto. Essa reunião será agendada na próxima semana. ----------------- 

d) Foi contratada empresa para apresentar ao CTA um projeto de 
atualização da infraestrutura da EPUSP. Esse processo de renovação 
da infraestrutura está em andamento e conta com apoio da COESF e da 
COCESP. O valor do investimento necessário na expansão das 
instalações da Poli gira em torno de 160 milhões de reais, e a Reitoria 
demonstrou interesse no projeto. Dentre as mudanças estão a reforma 
e/ou construção do prédio do Biênio, da Elétrica, da Produção, da 
Mecânica, do Petróleo, e a construção de um prédio que poderá ser 
utilizado por todos os Departamentos da Escola para atividades 
didáticas e também para abrigar exposições. ------------------------------------ 

 
I.1.3. Congregação 

a) Além das comunicações feitas no CTA, o senhor Diretor falou da 
demissão de funcionários aposentados, que aconteceu em janeiro de 
2011. Ressaltou que estão sendo repostas reposições de tais cargos. --- 

b) O Prof. Cardoso também informou sobre a posse dos novos presidentes 
do CNPQ e da FINEP, Glaucius Oliva e Glauco Antonio Truzzi Arbix 
respectivamente. ------------------------------------------------------------------------- 

c) O Prof. Sidnei informou que dentro das atividades do Conselho Gestor 
do Campus, que conta com a participação da COESF e COCESP, estão 
sendo realizadas reuniões mensais para discussão de assuntos 
pertinentes à administração do “campus”. ---------------------------------------- 

d) Na última reunião do Conselho Universitário, a EPUSP foi reconduzida 
para a COP - Comissão de Orçamento e Patrimônio da USP. Em sua 
primeira reunião, o Prof. Cardoso foi eleito Presidente daquela 
Comissão. --------------------------------------------------------------------------------- 

e) A EPUSP recebeu a delegação da empresa Boeing Internacional, que 
tem interesse em realizar projetos com a Escola. Eles têm a intenção de 
contratar politécnicos para trabalhar na Empresa. ----------------------------- 
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f) Prof. Sidnei também informou que a Diretoria está valorizando e 
apoiando a monitoria, de acordo critério de escolha e bom desempenho 
acadêmico. -------------------------------------------------------------------------------- 

g) Prof. Sidnei lembrou que no dia 27 de abril, das 8h às 14h, haverá 
eleições para novos representantes docentes junto à Congregação. No 
CTA, o senhor Diretor apresentou os novos representantes discentes na 
Congregação, Alessandro Tieppo de Andrade, Danielle Gazarini, 
Douglas Fontainha de Sousa, Henrique Santaella Bontempo, José 
Oswaldo de Oliveira Neto e Thales Caramella Pereira. ---------------------- 

h) A EPUSP tem recebido muitas visitas, inclusive de grandes empresas 
multinacionais. O Prof. Cardoso informou que a EPUSP irá receber a 
visita de representantes do Consulado Norte-Americano e destacou a 
necessidade de se ter material de divulgação, como folderes e slides 
para informação sobre projetos de pesquisa aos visitantes. ----------------- 

i) Foi feito um esclarecimento da Reitoria em relação a docentes 
aposentados poderem sim orientar Pós-Doutoramento. ---------------------- 

j) Foi revisto o processo de tramitação do Pós-Doutoramento dentro da 
Escola, que constará no site da Comissão de Pesquisa da Poli. ----------- 

k) Aprovado um programa chamado “Ampliando as Fronteiras”, cujo 
objetivo é trazer para a USP professores ou pesquisadores já 
aposentados que se relacionem com alunos, apresentando palestras e 
convivendo com a comunidade. ----------------------------------------------------- 

l) Também foi aprovado o Programa de Apoio aos Novos Docentes, que 
oferece uma verba de R$ 10 mil reais aos que apresentam projetos. ----- 

m) Foi informado da instalação do Instituto de Estudos Europeus com 
recursos da União Européia, um consórcio que envolve universidades 
brasileiras e sete universidades européias. Prof. Moacyr Martucci Júnior 
foi convidado para coordenar esse Instituto. Prof. Sidnei informou que a 
funcionária Enaége Dalan Sant’Ana, da Diretoria da EPUSP, foi 
convidada a colaborar com o Prof. Moacyr nesse Instituto e aceitou o 
convite. ------------------------------------------------------------------------------------ 

n) Aprovado o Programa de Apoio à Redação Científica, iniciando-se na 
área biológica, em seguida de humanas e, por fim, exatas. ----------------- 

o) Um aluno da EPUSP, Caio César Liberato, foi premiado no SIICUSP. --- 
 
I.1.4. Comissão de Orientação Didática – COD/EEL 

a) Está sendo contratado o projeto executivo para modernização das 
instalações do prédio da elétrica. --------------------------------------------------- 

b) Houve uma reunião entre representantes dos quatro Departamentos da 
Engenharia Elétrica para verificar as pendências que são registradas. 
Prof Sidnei pede que cada um comunique diretamente a secretaria da 
COD, sempre que for notada alguma necessidade de manutenção 
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predial, como torneiras que não funcionam, banheiros com problemas, 
buracos no piso etc. --------------------------------------------------------------------- 

c) Sobre as festas e seus descontroles, o assunto já foi tratado pela COD e 
voltará ao nível do Conselho do Gestor do Campus. --------------------------- 

d) Foi falado sobre o antivírus NORMAN, cuja aquisição foi contratada e 
essa ferramenta será distribuída gratuitamente a todos que solicitarem. - 

e) Está em andamento o processo de manutenção de todos os aparelhos 
de ar condicionado do prédio de Engenharia Elétrica, agora numa 
licitação de Registro de Preços. ----------------------------------------------------- 

f) Foi informada a ampliação do Bicicletário, no prédio da Elétrica, para 
estimular sua utilização de bicicletas. ---------------------------------------------- 

g) Também foi abordada a questão da expansão do bloco D para áreas do 
PCS, na parte do superior. Está sendo feita uma consulta sobre a troca 
de espaço físico entre o PTC e o PCS. Essa alternativa surgiu a partir 
da impossibilidade de construção de um bloco na área dos containeres, 
por questões de arquitetura. --------------------------------------------------------- 

h) Com relação à reforma e ampliação do estacionamento de professores 
do prédio da Engenharia Elétrica, o Prof. Sidnei informou que está 
sendo fechado um contrato com a empresa vencedora da Licitação. 
Alertou que será necessário transferir temporariamente o 
estacionamento para os fundos do prédio, enquanto durar a reforma. --- 

i) Está sendo providenciado um levantamento sobre a condição 
operacional dos aterramentos dos pára-raios do prédio. ---------------------- 

j) Também foi discutida a questão da reforma e ampliação da secretaria 
da COD-Elétrica, cujas obras devem se iniciar dentro das próximas 
semanas. ----------------------------------------------------------------------------------- 

k) Outro item abordado na reunião foi com relação a segurança e roubos 
dentro do prédio. O Prof. Sidnei informou que está em curso a 
contratação de um projeto para instalação de câmeras adicionais de 
vigilância. --------------------------------------------------------------------------------- 

l) Por fim, foi tratada a questão dos jardins internos do prédio. Prof. Sidnei 
informou que será intensificada a manutenção das áreas verdes do 
prédio, incluindo a instalação de bancos de concreto e novos vasos, 
para melhoria do aspecto visual e ambiental do prédio. ---------------------- 

 
I.1.5. Comissão de Graduação e Coordenadoria dos Cursos 
Quadrimestrais 

a) Prof. Paulo Cugnasca informou que o PCS está organizando duas 
recepções, para as quais o Eng. Matai está auxiliando na organização. 
A primeira dessas recepções será para alunos do 3º ano do curso 
cooperativo e do curso semestral, um público de 60 pessoas, 
aproximadamente, e será realizada na quarta-feira, dia 13-04-11, no 
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Galpão Didático da Engenharia Elétrica. O Prof. Paulo pede a presença 
dos docentes para esse evento, onde haverá um bate-papo de cerca de 
01 hora, seguido da confraternização com os alunos. Já no dia 27-04-
11, última quarta-feira do mês, será realizada no Anfiteatro da Elétrica a 
recepção de boas-vindas para os alunos ingressantes do 1º e 2º ano. 
Prof. Paulo também comentou que essa recepção para um público 
maior, cerca de 140 pessoas, serve para apresentar o PCS aos alunos, 
fazer uma aproximação entre esses alunos, apresentar-lhes o que se 
faz no curso de Computação, informá-los sobre suas oportunidades em 
Iniciação Científica etc. Além disso, após esse evento, pretende-se 
organizar uma série de palestras, de modo a atrair sistematicamente 
esses alunos para o curso de Computação e acompanhá-los, 
principalmente os que estão desestimulados. Prof. Paulo comentou que 
se estuda reservar um local mais adequado para o Eng. Matai poder 
receber e prestar assistência a esses alunos. Atualmente o Eng. Matai 
fica na mesma sala que o Prof. Risco e demais docentes do grupo de 
Eng. de Software, o que dificulta um pouco esse trabalho de 
acompanhamento do Estágio. -------------------------------------------------------- 

b) Os professores Paulo Cugnasca e João Batista estão organizando os 
projetos de formatura de 2011. Deve-se manter o mesmo perfil do ano 
passado, utilizando o galpão ao lado do Anfiteatro do prédio de 
Administração, se ele ainda estiver disponível à época. Porém, são 
necessárias algumas melhorias naquele espaço físico, tais como 
refrigeração mais adequada, etc, buscando dar um pouco mais de 
conforto, tanto para os que estão assistindo quanto para os próprios 
alunos participantes. -------------------------------------------------------------------- 

c) Em função do que ficou decidido no último Workshop de Graduação, o 
PCS está adotando a “Saúde” como tema global básico nas atividades 
de Graduação em 2011. Prof. Sidnei está indicando uma comissão para 
dar o apoio necessário às atividades. Essa comissão será composta 
pelos professores Ricardo Nakamura, Solange Nice Alves de Souza e 
pelo Prof. Marcos Antonio Simplício Júnior que, embora ainda não 
esteja homologada sua contratação, já está sendo envolvido nesse 
trabalho. Esses docentes estão convidados a participar de uma reunião 
da COC para uma orientação e efetivamente dar início aos trabalhos. --- 

d) Com relação às diretrizes curriculares para os cursos de Engenharia de 
Computação, que estão sendo conversadas no âmbito da SBC – 
Sociedade Brasileira de Computação e que ficou aberto a discussões 
por um período muito curto, a COC manifestou-se favorável a discutir 
mais detalhadamente a questão, pois o assunto é complexo. --------------- 

e) Está sendo finalizada a Estrutura Curricular 2012, com alguns ajustes do 
conteúdo e bibliografia, e essa Estrutura deve ser aprovada na próxima 
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reunião de Conselho, maio de 2011. No PCS, existem duas pequenas 
propostas de alteração de disciplina. A Profª Anna encaminhou 
propostas de alterações na disciplina de Fundamentos de Engenharia 
de Computação I e as disciplinas de Inteligência Artificial. Também 
foram apresentadas propostas de alterações em PCS-2215 – 
Fundamentos de Engenharia de Computação II e PCS-2304 – Projeto 
Lógico Digital, oferecidas aos cursos semestral e cooperativo. O Prof. 
Paulo Cugnasca comentou que, embora seus conteúdos se 
complementem, atualmente a distribuição desse conteúdo entre elas 
não está adequada. Prof. Saraiva explicou que se pretende uma 
continuidade maior entre as duas disciplinas, em termos de extensão de 
conteúdo, porém com um novo formato, e depois OSD e Arquitetura, o 
que envolve vários docentes, inclusive os que ministram aulas de 
laboratório. Essa mudança é interessante, pois dará novo “fôlego” ao 
curso, otimizando, entre outros aspectos, a distribuição e o 
encadeamento dos assuntos abordados em ambas as disciplinas. Prof. 
Wilson comentou sobre a idéia de, no futuro, expandir essa disciplina 
dando um kit para que o aluno possa continuar as atividades de 
laboratório em sua própria casa. Prof. Paulo explicou que, em função 
destas alterações, haverá uma reunião da COC no meio do mês de abril 
para analisá-las e poder encaminhar à aprovação do próximo Conselho 
do PCS, que acontecerá na véspera da CG, em que efetivamente essa 
Estrutura Curricular 2012 será submetida à aprovação. --------------------- 

 
I.1.6. Coordenação de Estágios 
Os professores Jorge Risco e Pedro Corrêa apresentaram os resultados 
obtidos no último quadrimestre dentro das atividades da coordenação de 
Estágios do PCS. Prof. Risco falou do programa “Primeiro Estágio” para alunos 
do terceiro ano, algo inédito no Departamento. Informou que os alunos têm tido 
treinamento para elaborar currículo e se apresentar em entrevistas nas 
empresas, o que lhes confere maior segurança ao se apresentar para um 
estágio. Apresentou dados comparativos entre o número de alunos e o número 
de empresas, tanto no curso quadrimestral quanto no semestral, bem como o 
número de visitas realizadas a empresas e o número de estágios firmados com 
os alunos. Informou que têm sido feitas reuniões semanais de orientação com 
esses alunos e que também são feitas reuniões freqüentes com empresas. 
Lembrou dos workshops que são periodicamente realizados, com a 
participação de cerca de 70 alunos, tanto do curso semestral quanto do 
cooperativo. Prof. Risco mencionou parcerias relacionadas ao programa de 
Estágios, muito interessantes sob o ponto de vista de projeção desses alunos 
no mercado de trabalho. Prof. Risco também falou das próximas parcerias que 
o Departamento pretende realizar, como é o caso da IBM (Poli / IBM Smart 
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Professional), onde se pretende aumentar a capacitação dos alunos com 
tecnologias IBM, certificação de baixo custo, participação de empresas 
parceiras da própria IBM, bem como estimular a participação de alunos e ex-
alunos do PCS em atividades de Extensão do Departamento. Prof. Risco pede 
que os docentes também lhes apresentem sugestões, para melhorias nessa 
área. Prof Sidnei disse que atualmente a Pós-Graduação tem se beneficiado 
muito com a qualidade dos alunos formados pela Escola e que passam por 
esses estágios. Comentou que o curso quadrimestral está se saindo bem na 
questão de Estágios, enquanto que, para o semestral, em sua opinião, o 
assunto Estágios pode ser aperfeiçoado. Comentou que o aluno formado pode 
fazer uma Pós-graduação, mas pode também fazer um curso de Extensão. 
Assim, pede que os docentes pensem possibilidade da atividade de Estágios, 
do curso semestral, poder ser considerada também uma atividade de 
Extensão, talvez contando créditos para os alunos,  realizada durante o 
período da Graduação, tomando como modelo a possibilidade, que já existe, 
de se fazer atividades de Pós-Graduação concomitantes com às de  
Graduação. Assim, haveria um equilíbrio de oportunidades tanto na Pós-
Graduação como na Extensão. Seria uma forma de estimular o aluno a integrar 
a Pós-graduação na Graduação, mas também de o aluno integrar a Extensão 
na Graduação. Prof. Sidnei disse que a atividade de Estágios do PCS é um 
modelo na Escola Politécnica e que pode ser ainda melhor aproveitada. --------- 
 
I.1.7. Pós-Graduação 
Prof. Rady informou que o Relatório de Avaliação CAPES referente a 2010 foi 
concluído a contento e entregue dentro do prazo determinado. ---------------------- 
 
I.1.8. Comissão de Pesquisa 

a) Prof. Saraiva destacou que visitas têm sido feitas pela Comissão de 
Pesquisa da EPUSP, vislumbrando a possibilidade de se firmar projetos 
com várias empresas, como a Boeing, Cambridge etc. ----------------------- 

b) Informou que estão abertas as inscrições para novos projetos de 
pesquisa e pede que os grupos do Departamento participem desses 
projetos, que são muitos e muito interessantes. --------------------------------- 

c) Foi aprovado o novo regulamento Pós-Doc e em breve constará do site 
da Pró-Reitoria de Pesquisa. O Prof. Saraiva comentou que, pelas 
novas regras, o processo está mais fácil e flexível. Informou que não faz 
mais parte da sub-Comissão de Pós-Doc da Engenharia Elétrica, mas 
colocou-se à disposição para esclarecer quaisquer dúvidas que possam 
surgir. --------------------------------------------------------------------------------------- 

d) Alertou que prazo para os docentes inscreverem seus alunos no 
Programa de Iniciação Científica vai até 15-04-2011. -------------------------- 
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I.1.9. Comissão de Cultura e Extensão Universitária 
a) Prof. Carlos informou que, no dia 13 de agosto próximo, um sábado, 

será realizado na EPUSP o evento “USP e as Profissões”, onde a 
Escola recebe alunos do 2º Grau interessados em optar pela EPUSP no 
vestibular. Salientou a importância de tal evento, pois é quando a Escola 
pode estimular os melhores alunos a ingressarem na EPUSP e também 
nas opções. Espera-se que mais docentes e alunos da Escola 
participem. Prof. Sidnei informou que os representantes do CEE - 
Centro de Estudos de Eletricidade gostariam de ter uma participação 
planejada nesse evento. Prof. Carlos irá conversar com o presidente do 
CEE, o aluno Felipe Veloso, para envolvê-los de maneira formal nessas 
atividades. -------------------------------------------------------------------------------- 

b) Informou que, para o Programa “Aprender com Cultura e Extensão”, a 
CCEx foi convidada a colocar prioridade nas propostas apresentadas, 
que foram muitas por parte da EPUSP. Comentou que o PCS, este ano, 
não apresentou proposta e que o programa não estimula muito os 
docentes a participar, pois o critério de seleção é sócio-econômico e não 
técnico, o que dificulta o docente escolher um candidato. É algo para o 
PCS pensar para os próximos anos, na intenção de aumentar sua 
participação em outras atividades. -------------------------------------------------- 

c) Lembrou que o evento “Arte e Cultura da Poli”, que ocorre neste mês de 
abril, já está sendo divulgado. -------------------------------------------------------- 

d) A CCEx aprovou dois cursos na área de Reciclados de Informática, 
coordenados pela Profª Tereza Cristina, do PCS. ------------------------------ 

 
I.1.10. Comissão de Informática 
Prof. Sidnei pede que o Prof. Kechi seja convidado para as próximas reuniões, 
para passar as informações da Comissão de Informática aos Conselheiros. 
Pede que na próxima reunião seja apresentado o andamento da atualização 
da rede interna do PCS. ------------------------------------------------------------------------ 
 
I.1.11. Comissão de Bibliotecas 

a) Profª Graça reforçou seu pedido aos docentes, conforme e-mail já 
enviado, para a indicação de livros para aquisição, pois é importante ter 
um número razoável de pedidos, conforme orienta o MEC. O prazo 
limite é dia 10 de abril. Explicou que a verba é anual, mas após o dia 10 
de abril, os demais livros poderão ser inseridos no pedido do próximo 
ano, daí ser importante haver uma continuidade. Prof. Sidnei pede que 
os docentes revejam os livros de que devem dispor em suas disciplinas 
e atualizem sua bibliografia. É preciso que leiam os novos livros. Sugere 
que, se os docentes não tiverem tempo, peçam a seus os monitores 
para ajudarem, pois é melhor ter uma lista grande, do que sobrar verba 
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e não ter indicação de livros. Pede que os responsáveis por disciplinas 
auxiliem nessa tarefa. ----------------------------------------------------------------- 

b) Sobre a Revista do PCS, a Profª Graça informou que solicitou seu 
cadastramento no SIBI e que esse pedido está sendo analisado. 
Comentou que o SIBI a consultou se havia um número mais recente, ao 
que a Profª Graça lhes informou que está sendo lançado. ------------------- 

 
I.1.12. Secretaria do Departamento 

a) Foi lembrado que no dia 27-04-11 haverá eleição para representantes 
docentes na Congregação. No dia 28-03-11 foi realizada a eleição para 
representantes dos funcionários no CTA e na Congregação. O 
funcionário Nilton Araújo do Carmo, do PCS, foi eleito em ambos os 
Colegiados. ------------------------------------------------------------------------------- 

b) No próximo dia 12-04-11, haverá a formatura dos alunos e o funcionário 
Aleksandro José da Silva, da secretaria do PCS, será o funcionário 
homenageado. ---------------------------------------------------------------------------- 

c) A secretária solicitou, conforme já acordado em reuniões anteriores, que 
os representantes das Comissões no Conselho lhe enviem com 
antecedência as respectivas comunicações que são feitas neste 
Colegiado. Prof. Sidnei lembrou que tal medida visa reduzir o tempo das 
reuniões, bem como a melhoria no registro dessas informações em ata.  

 
I.1.13. Palavra aos Conselheiros 
Prof. Sidnei informou que foi convidado e tomou posse como membro do 
Conselho Estadual de Planejamento Energético do Estado de São Paulo, ao 
lado do ex-Ministro Prof. José Goldemberg. Esse Conselho define os rumos da 
obtenção de energia para todo o Estado de São Paulo. ------------------------------- 
 
 
 
II - ORDEM DO DIA 
 
II.1. Graduação 
II.1.1. Criação da Comissão de Estágios do PCS 
Prof. Sidnei explicou que todas informações apresentadas no Conselho do 
Departamento são feitas por representantes de Comissões e, no entanto, na 
área de Estágios, as comunicações são feitas por coordenadores. Assim, o 
Prof. Sidnei sugere a criação de uma Comissão de Estágios do PCS, composta 
pelo mesmo grupo que já atua nessa coordenação. O Conselho aprova a 
criação da Comissão, composta pelos professores Jorge Luis Risco Becerra, 
como representante titular, e Pedro Luiz Pizzigatti Corrêa, como seu suplente. - 
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II.2. Pós-Graduação 
II.2.1. Dissertação de Mestrado 
Aprovada a proposta de Banca Examinadora para apresentação de 
Dissertação de Mestrado do candidato Filipe Montefusco Scoton, sob o título 
“Power Laws na Modelagem de caches de Microprocessadores”, composta 
pelos docentes: Prof. Dr. Mario Donato Marino (orientador) (Prof. Doutor) (PCS 
/ EPUSP), Prof. Dr. João José Neto (Prof. Livre-Docente) (PCS / EPUSP) e 
Prof. Dr. Siang Wung Song (Prof. Titular) (IME/USP). Suplentes: Prof. Dr. Hélio 
Crestana Guardia (Prof. Doutor) (UFSCar), Prof. Dr. Jorge Kinoshita (Prof. 
Doutor) (PCS / EPUSP) e Prof. Dr. Ricardo Luis de Azevedo da Rocha (Prof. 
Doutor) (PCS / EPUSP). --------------------------------------------------------------------- 
 
II.2.2. Tese de Doutorado 
Referendada a proposta de Banca Examinadora para Defesa de Tese de 
Doutorado do candidato Leôncio Claro de Barros Neto, sob o título “Técnicas 
Adaptativas Aplicadas na Modelagem de Linhas em Geométrica Digital”, 
composta pelos docentes Prof. Dr. Antonio Marcos de Aguirra Massola 
(orientador) (Prof. Titular) (PCS/EPUSP), Prof. Dr. Antonio Mauro Saraiva 
(Prof. Titular) (PCS / EPUSP), Prof. Dr. João José Neto (Prof. Livre-Docente) 
(PCS / EPUSP), Prof. Dr. Sérgio Donizetti Zorzo (Prof. Doutor) (UFSCar) e 
Prof. Dr. Ítalo Santiago Vega (Prof. Doutor) (PUC/SP). Suplentes: Prof. Dr. 
Carlos Eduardo Cugnasca (Prof. Livre-Docente) (PCS / EPUSP), Prof. Dr. 
Ricardo Luis de Azevedo da Rocha (Prof. Doutor) (PCS / EPUSP), Prof. Dr. 
Pedro Luiz Pizzigatti Corrêa (Prof. Doutor) (PCS / EPUSP), Prof. Dr. Dib Karam 
Junior (Prof. Doutor) (EACH / USP) e Prof. Dr. Hemerson Pistori (Prof. Doutor) 
(UCDB-MS). -------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
II.3. Pesquisa  
II.3.1. Prorrogação de Pós-Doutorado 
Aprovado o pedido de prorrogação de Pós-Doutorado de Marcos Antonio 
Simplício Júnior , por seis meses, de abril a outubro de 2011, tendo como 
docentes responsáveis a Profª Drª Tereza Cristina Melo de Brito Carvalho e o 
Prof. Dr. Paulo Sérgio Licciardi Messeder Barreto. O interessado deverá 
trabalhar no projeto ESCOLA (Extensible SeCurity framewOrk for 
LAbs.ericsson.com), que visa a explorar a infra-estrutura de provedores de 
telefonia com o intuito de oferecer uma infra-estrutura de segurança de fácil 
uso tanto para desenvolvedores de aplicativos e provedores de serviço quanto 
para seus usuários, mesmo que estes tenham pouco ou nenhum conhecimento 
sobre segurança de redes. O pedido foi aprovado com parecer favorável 
emitido pelo Prof. Dr. João Batista de Camargo Júnior. ------------------------------- 
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II.3.2. Atividades de Convênio/Contrato (art.16) em Pesquisa 
a) Referendado o pedido de autorização para exercício de atividades de 
Convênio/Contrato em Pesquisa do Prof. Dr. André Riyuiti Hirakawa como 
Coordenador do Projeto “Integração e Interoperação de PCH Utilizando 
Comunicação Alternativa” junto à COPEL, através da FUSP, pelo período de 
24 meses, de 01-04-2011 a 31-03-2013, com dedicação de 02 horas 
semanais, com o objetivo de pesquisar e desenvolver um sistema de 
interconexão e interoperação entre as pequenas geradoras, por meio do PLC 
(Power Line Communication) e o Sistema de Supervisão e Controle COPEL. --- 
b) Aprovado o pedido de autorização para exercício de atividades de 
Convênio/Contrato em Pesquisa do Prof. Dr. André Riyuiti Hirakawa como 
Coordenador do Projeto “Proposta de Desenvolvimento de um Robô para 
Inspeção Visual de Linha de Distribuição” junto à ELEKTRO, através da FDTE, 
pelo período de 24 meses, de 02-05-2011 a 01-05-2013, com dedicação de 02 
horas semanais, com o objetivo de realizar a pesquisa da aplicação dos 
sistemas robóticos de captura e processamento  de imagem, sinais térmicos e 
de ultra-som no contexto da visão computacional no processo de inspeção da 
linha de distribuição de energia elétrica. ---------------------------------------------------- 
 
 
II.4. Pesquisa e Extensão (simultâneas) 
Nada a analisar. 
 
 
II.5. Cultura e Extensão Universitária 
II.5.1. Atividades de Assessoria/Consultoria/Coordenação de Cursos 
(art.15) 
Aprovado o pedido de autorização para exercício de atividades de 
Assessoria/Consultoria/Coordenação de Cursos (art.15) dos docentes: a) Prof. 
Dr. Kechi Hirama, na coordenação do Treinamento de Qualidade de Software 
com CMMI, junto ao PCS – EPUSP, por 09 meses, de 04-04-2011 a 06-08-
2011, com dedicação de 0,5 hora/semana, tendo como objetivo fornecer aos 
profissionais da área de desenvolvimento de software e sistemas 
computacionais os conceitos e fundamentos necessários para a 
implementação do modelo CMMI; b) Profª Drª Selma Shin Shimizu 
Melnikoff, na Vice-coordenação do Projeto de Treinamento de Qualidade de 
Software com CMMI, junto ao PCS – EPUSP, por 09 meses, de 04-04-2011 a 
06-08-2011, com dedicação de 0,5 hora/semana, tendo como objetivo fornecer 
aos profissionais da área de desenvolvimento de software e sistemas 
computacionais os conceitos e fundamentos necessários para a 
implementação do modelo CMMI. ------------------------------------------------------------ 
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II.5.2. Renovação de Credenciamento de Currículo junto à CERT 
Aprovado o pedido de renovação de credenciamento de currículo da Profª Drª 
Líria Matsumoto Sato, com vencimento em 04-08-2011, com Parecer 
favorável emitido pelo Prof. Dr. Jaime Simão Sichman. -------------------------------- 
 
 
II.6. Pedidos de Afastamento de Docente  
II.6.1. Afastamentos a referendar: 
Referendados os pedidos de afastamento de: a) Prof. Dr. André Riyuiti 
Hirakawa, de 04 a 10-04-11, para participar de reuniões técnicas do projeto 
TEFIS e realizar reuniões técnicas na Universidade de Roma, em Roma / Itália, 
tendo como substituto o Prof. Dr. Carlos Eduardo Cugnasca; b) Prof. Dr. 
Edison Spina, de 04 a 08-04-2011, para participar de reunião programada do 
projeto ALFA III com a União Européia – VertebrALCUE, em Santiago / Chile, 
tendo como substituto o Prof. Dr. Edson Toshimi Midorikawa; c) Prof. Dr. 
Edson Satoshi Gomi, de de 05 a 17-04-11, para visitar as bibliotecas British 
Library e Oxford University (Inglaterra) com objetivo de avaliar o uso de 
software Exlibris Primo, a pedido do SIBI- USP; visitar as bibliotecas Library of 
Congress e Harvard University (Estados Unidos), com o objetivo de 
estabelecer intercâmbios sobre projetos de digitalização de acervos históricos; 
visitar a empresa Kirtas (Estados Unidos), com o objetivo de comprar escaners 
de digitalização de livros e documentos de grande formato, tendo como 
substituto o Prof. Dr. Jorge Rady de Almeida Júnior; d) Prof. Dr. Moacyr 
Martucci Júnior, de 08 a 12-03-11, para participar da reunião técnica do 
projeto FIRST, em Bruxelas / Bélgica, tendo como substituto o Prof. Dr. André 
Riyuiti Hirakawa, e de 30-03 a 09-04-11, para participar em de reunião FinEs 
Cluster Meeting em Bruxelas; em Berlim, de reunião técnica do Projeto IEE-BR 
na Freie Universitat Berlim; em Hannover, do encerramento do ano Brasil-
Alemanha – Hannover – Delegação Brasileira e em Roma, da reunião técnica 
do projeto TEFIS e reunião na UNIROMA, tendo como substituto o Prof. Dr. 
José Sidnei Colombo Martini. ------------------------------------------------------------------ 
 
 
II.7. Relatórios de Viagem 
Aprovados os relatórios de viagem de: a) Antonio Mauro Saraiva, de 27-11 a 
03-12-10 para Accra / Gana e de 15 a 19-02-11 para San José / Costa Rica; b) 
Prof. Dr. João José Neto, de 17 a 23-10-10, para Buenos Aires / Argentina. --- 
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II.8. Relatório de Atividades de Docente referente ao Período Probatório 
Aprovado o Relatório de Atividades em RDIDP referente ao Período Probatório 
dos docentes: a) Profª Drª Cíntia Borges Margi, relativo a outubro de 2008 a 
fevereiro de 2011, com Parecer favorável emitido pela Profª Drª Líria 
Matsumoto Sato; b) Prof. Dr. Ricardo Luis de Azevedo da Rocha, relativo ao 
período de 2009 a 2011, com Parecer favorável emitido pelo Prof. Dr. André 
Riyuiti Hirakawa. ---------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
II.9. Contratação de Professor Doutor  
Aprovado o pedido de contratação do Prof. Dr. Marcos Antonio Simplício Júnior 
como Professor Doutor (MS-3 em RDIDP), aprovado em concurso público na 
Especialidade "Engenharia de Computação", realizado nos dias 14, 15 e 16 de 
fevereiro de 2011. O pedido segue aprovado com Parecer favorável emitido 
pelo Prof. Dr. Ricardo Luis de Azevedo da Rocha. -------------------------------------- 
 
 
Nada mais a contar, a reunião deu-se por encerrada às 09h50min. e eu, Tânia 
Comi Pereira da Silva, secretária do Departamento de Engenharia de 
Computação e Sistemas Digitais, redigi e digitei a presente ata. 
 

* * * * * 
 


