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ATA DA 238ª REUNIÃO (EXTRAORDINÁRIA) DO 
CONSELHO DO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA  DE  COMPUTAÇÃO E 

SISTEMAS DIGITAIS  -  PCS 
 
 
Realizada em: 14-04-11 às 08h00min. 
 
 
Presentes os Professores Doutores José Sidnei Colombo Martini, Antonio Mauro 
Saraiva, Wilson Vicente Ruggiero, Selma Shin Shimizu Melnikoff, Jorge Rady de 
Almeida Júnior, Carlos Eduardo Cugnasca, Marco Túlio Carvalho, João José Neto, 
Anna Helena Reali Costa, João Batista Camargo Júnior, Cíntia Borges Margi, Jorge 
Luis Risco Becerra, Paulo Sérgio Cugnasca e o representante discente Diego 
Rabatone Oliveira. Foi convidada a professora Anarosa Alves Franco Brandão. 
Também estavam presentes Ricardo Nakamura, Solange Nice Alves de Souza, 
Graça Bressan, Paulo Licciardi Messeder Barreto, Marcos Antonio Simplício Júnior e 
o representante discente suplente João Victor Henna Sallaberry. 
 
O Prof. Sidnei agradeceu a presença de todos nesta reunião Extraordinária e 
apresentou aos Conselheiros a proposta da Reitoria para que a USP-Leste tenha 
mais cursos, além dos que são oferecidos pela EACH, e da possibilidade de instalar 
um curso de Computação naquele “campus”, além de um potente Centro de 
Pesquisa em Computação. Em virtude da forma com que esse assunto vinha sendo 
veiculado, Prof. Sidnei decidiu apresentar os fatos que lhe foram apresentados. 
Assim, enviou uma mensagem por e-mail a todos os funcionários docentes e não 
docentes do Departamento, informando dessa proposta, para que O PCS possa se 
manifestar se tem interesse ou não em organizar esse curso e, no futuro, fazer a 
transferência de um dos cursos cooperativos para aquele “campus”. Nessa 
mensagem, o Prof. Sidnei explica que “tomados de natural surpresa, todos, não 
somente as pessoas abordadas, mas as demais pessoas que, aos poucos, foram 
sendo envolvidas nessa onda de desinformação, inclusive alunos do Curso de 
Engenharia de Computação, sentiram um clima de ameaça às atividades do PCS e 
aos Cursos para os quais o PCS maciçamente...”, daí a necessidade desta Reunião 
Extraordinária. Primeiramente, o Prof. Sidnei apresentou fatos motivadores para o 
envolvimento do PCS nessa iniciativa e as oportunidades que poderiam surgir com 
essa empreitada. Em seguida, falou dos fatores que podem não interessar ao 
Departamento. Prof. Sidnei destacou que é necessário que o Departamento se 
manifeste “para subsidiar a Diretoria e Reitoria com elementos que pudessem 
cooperar para transformar a ideia numa efetiva proposta de interesse para todos”. O 
assunto foi amplamente debatido pelos presentes e ao final, ficou decidido que na 
próxima reunião constará da pauta o seguinte item: “Deliberar se o PCS quer ou não 
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elaborar uma proposta de participação para implantação de um curso de Graduação 
em Engenharia Elétrica (Computação) ou Engenharia de Computação oferecido pela 
Poli na USP/Leste”. Caso o Conselho seja favorável, deverá ser elaborada a 
proposta de um curso diferente do PCS. Caso contrário, a chefia fará uma carta 
agradecendo e declinando do convite. Para tanto, o Prof. Sidnei pede aos 
Conselheiros que consultem seus representados pois na reunião de Conselho de 
maio, esse assunto será deliberado.  -------------------------------------------------------------- 
 
Nada mais a contar, a reunião deu-se por encerrada às 11h40min. e eu, Tânia Comi 
Pereira da Silva, secretária do Departamento de Engenharia de Computação e 
Sistemas Digitais, redigi e digitei a presente ata. 
 
 

* * * * * 
 


