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242ª REUNIÃO DO CONSELHO DO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA  DE  
COMPUTAÇÃO E SISTEMAS DIGITAIS  -  PCS 

 
Realizada em: 04-08-11, às 08h00min. 
 
Presentes os Professores Doutores: José Sidnei Colombo Martini, Antonio Mauro 
Saraiva, Wilson Vicente Ruggiero, Anna Helena Reali Costa, Selma Shin Shimizu 
Melnikoff, André Riyuiti Hirakawa, Paulo Sérgio Cugnasca, Cíntia Borges Margi, 
Jorge Rady de Almeida Júnior, João José Neto, Graça Bressan, Pedro Luiz 
Pizzigatti Corrêa, Jorge Luis Risco Becerra, o Representante Discente Diego 
Rabatone de Oliveira e, como convidado o Prof. Dr. Edison Spina. Justificaram 
ausência os Professores Doutores Moacyr Martucci Júnior, Edson Satoshi Gomi e 
Romero Tori. 
 
 
 
I - EXPEDIENTE 
I.1. Análise da ata da 241ª reunião do Conselho. 
Aprovada. 
 
I.2. Comunicações 
I.2.1. Chefia do Departamento 

a) O LARC fará uma apresentação sobre a Chamada Pública MEC / DIC / 
MCT de pesquisa e inovação, em data  que será brevemente anunciada. 

b) Centros de Inovação da USP participam de Olimpíada. Foram inscritos 
199 projetos, dos quais, 97 na categoria livre. Prof. Sidnei comentou a 
capacidade da USP em gerar conhecimento e este conhecimento pode 
se transformar em inovação, em diferentes áreas. ----------------------------- 

c) Será realizada no dia 10-08-2011, das 10 às 12 horas, no Serviço de 
Órgãos Colegiados e Concursos, a Eleição para representantes da 
categoria Docente de Professor Titular e respectivo suplente, junto ao 
Conselho Universitário. Elaine, do SVORCC - Órgãos Colegiados da 
EPUSP, enviou um e-mail a todos em 13-07-11. Prof. Sidnei pede que 
para uma próxima eleição o PCS se articule de modo aumentar sua 
presença nesses colegiados. --------------------------------------------------------- 

d) Prof. Sidnei comentou sobre o TOP UNIVERSITIES, um ranking 
internacional que avalia o desempenho do ensino nas universidades. A 
Engenharia Elétrica da UNICAMP aparece entre as melhores 200 do 
mundo. A USP não está nessa lista. Já a Engenharia Civil da USP figura 
entre as melhores 200. Prof. Sidnei consultou o Prof. Adnei, do CRInt da 
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USP, e foi informado que esse ranking é sério. Assim, Prof. Sidnei deseja 
conhecer mais as regras desse ranking, para que o Departamento avalie 
se em algum momento o PCS está deixando de se preparar, e de se 
mostrar à sociedade. -------------------------------------------------------------------- 

e) A Profª Líria está coordenando o Comitê Gestor do ERAD-SP, um evento 
promovido pela Sociedade Brasileira de Computação (SBC) / Comissão 
Especial de Arquitetura de Computadores e Processamento de Alto 
Desempenho. Prof. Sidnei disse que ela está trabalhando para que esse 
evento possa ser realizado na EPUSP em sua próxima edição, em 2012. 
Esse evento será divulgado por e-mail, para que todos tomem 
conhecimento. A chefia do PCS irá consultar os docentes para saber quem 
está mais envolvido em eventos como esse, para que receba o apoio do 
Departamento e para criar a visibilidade e maximizar a participação do 
PCS.----------------------------------------------------------------------------------------------- 

f) Prof. Sidnei informou que a Profª. Anarosa está organizando a 
participação do PCS no evento UNIPROF; porém, precisa de ajuda no 
sentido de que os docentes se disponham em alguns horários para 
ajudá-la a preencher a grade horária de apresentação do PCS num stand 
próprio. Prof. Sidnei enviou um e-mail a todos, pedindo a colaboração e, 
inclusive, a indicação de alguns alunos para que possam de alguma 
maneira apresentar seus trabalhos, de forma a motivar os novos 
candidatos ao vestibular. É uma boa campanha para o PCS atrair alunos. 
O público esperado é de 1000 pessoas. Prof. Sidnei informou que foram 
indicados para coordenar a participação do PCS, os professores Anarosa 
Alves F. Brandão, Solange N. Alves de Souza e Edison Spina. Logo após 
o evento, Prof. Sidnei os chamará para avaliar o desempenho do 
Departamento. ----------------------------------------------------------------------------- 

g) Também esteve na USP Leste e teve contato com uma professora da 
área de Sistemas de Informação que, junto com o Prof. Boeri, Diretor da 
EACH, se mostraram dispostos a discutir com o PCS o avanço da 
Computação na USP Leste. Prof. Sidnei gostaria de indicar três docentes 
do PCS para trocar idéias, fazer uma análise preliminar, avaliar se há 
espaço para implantar um curso lá, uma vez que há uma demanda muito 
grande do curso de Engenharia na USP Leste. -------------------------- 

h) As reformas do prédio da Engenharia Elétrica da Poli estão sendo feitas. 
Nas áreas do PCS, o arquiteto responsável está trabalhando para 
finalizar o projeto para que seja possível o lançamento do pedido de 
compras. ---------------------------------------------------------------------- 

i) Também a área de estacionamento nos fundos está sendo melhorada, 
com plantio de grama etc. Já o estacionamento em frente ao prédio está 
sendo finalizado, com previsão de conclusão até o dia 17-09-11. Prof. 
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Sidnei informou que haverá novas regras para os usuários, a serem 
definidas e divulgadas pela COD. ---------------------------------------------------- 

j) O Prof. Sidnei lembrou que as obras de reforma da secretaria da COD 
também estão em andamento. -------------------------------------------------------- 

 
I.2.2. Conselho Técnico Administrativo – CTA 
Não houve reunião. 
 
I.2.3. Congregação 
Não houve reunião. 
 
I.2.4. Comissão de Orientação Didática – COD/EEL 
Não houve reunião. 
 
I.2.5. Comissão de Graduação e Coordenadoria dos Cursos Quadrimestrais 

a) Prof. Paulo informou que as COCs terão reuniões semanais devido à 
demanda de assuntos, pois alguns deles precisavam ser decididos 
rapidamente e não estava havendo tempo para serem discutidos entre os 
colegas. Com essas reuniões semanais, os assuntos podem ser liberados 
em tempo hábil. ------------------------------------------------------------------------------ 

b) Prof. Paulo falou da Resolução 1010 do CONFEA, que trata da atribuição 
profissional. As instituições devem dizer como cada disciplina ou 
agrupamento de disciplina contribui para a formação do aluno. Conforme 
decidido em reunião de coordenadores de cursos, a EPUSP tentará 
estabelecer um padrão para cada disciplina ou agrupamento de disciplinas. 
Em breve, teremos orientação de procedimentos. Nas próximas semanas 
será definido padrão, preenchimento de formulário etc. Salientou que deve 
haver uniformidade no grupo. Este será um dos assuntos a serem discutidos 
no Workshop de Graduação do PCS em dezembro próximo. Prof. Sidnei 
pede empenho aos alunos para contribuírem nesse trabalho. Disse que irá 
circular índices tentativos do que vai ocorrer tanto no Workshop de 
Graduação quanto no de Pesquisa, em setembro deste ano. O Prof. Paulo: 
informou que o tema global de Graduação para 2012 também será abordado 
no evento. -------------------------------------------------------------------------------------- 

c) Um assunto preocupante que tem sido detectado na Graduação é com 
relação alunos que estão chegando à Computação. Prof. Paulo disse que 
aumentou muito o número de transferências internas, dentro e fora do curso 
de Computação. Lembrou que tem feito eventos de apresentação do PCS 
para os novos ingressantes na EPUSP e para os ingressantes na 
Computação, de modo a despertar nesses alunos a atratividade do curso. 
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Comentou que talvez as mudanças recentes feitas em algumas disciplinas 
possam ter resultados positivos a partir de agora. É importante despertar a 
paixão nos alunos no 2º ano. Foi sugerida a tutoria para esses alunos, para 
dar-lhes segurança e ajuda-los a caminhar na sua formação. A Profª Anna 
sugeriu a “adoção” de um “bicho” por um aluno veterano. Essa medida é 
adotada em algumas Unidades da USP, como a Biologia, por exemplo, e é 
vista como atratividade. A Profª Selma comentou que nas COCs também há 
a preocupação com médias baixas. Esta é uma preocupação também de 
outros docentes da Engenharia Elétrica, pois o nível dos alunos ingressantes 
abaixou muito nos últimos anos. Prof. Sidnei acha importante que o 
Departamento tenha uma estratégia e faça planejamento das providências a 
serem tomadas para reverter esse quadro. O PCS deve olhar com 
humildade para perceber se estamos sendo atrativos ou não para a 
sociedade, para saber qual o encantamento que temos e que o deveríamos 
ter. Prof. Paulo espera que com esses eventos tenhamos começado a 
reverter esse quadro. Com relação ao acompanhamento dos alunos, a Profª 
Selma sugeriu um projeto piloto: escolher um grupo de 4 ou 5 professores e 
sortear dois alunos de cada ano, para fazer essa tentativa de 
acompanhamento no decorrer do curso. ----------------------------------------------- 

d) O Departamento de Engenharia de Produção da EPUSP quer que o 
oferecimento da disciplina de Estatística para as turmas do PCS ocorra de 
forma semi-presencial. Essa proposta foi apresentada para a CG, o que 
gerou uma certa reação, mas a proposta foi bem formalizada e sua ementa 
prevê que a disciplina seja ministrada por outro departamento. A ideia é 
experimentar aplicar a disciplina neste ano, para verificar a receptividade e 
tomar decisões no futuro. A proposta também foi apresentada à COC e 
parece ser muito boa. A Produção já vem fazendo isso com bons resultados. 
A COC deu um aval por um ano para se obter do Departamento de 
Produção uma avaliação dos resultados. Não será barrada a iniciativa. O 
processo é muito bem estabelecido, há um bom acompanhamento, 
disponibilização de material etc. O Prof. Sidnei consulta se, investindo na 
gestão do processo, será que essa medida poderia ajudar o PCS na 
personalização do curso oferecido pelo PCS e trazer os alunos mais perto 
da Computação. É algo a se pensar. --------------------------------------------------- 

 
I.2.6. Coordenação de Estágios 
Prof. Risco informou que a Coordenação de Estágios irá sediar um evento, 
procurando empresas para os programas de Estágio. É preciso deixar claro como 
funciona a estrutura do serviço de Estágios no Departamento, onde a coordenação 
fica a cargo dos professores Jorge Risco, Pedro Corrêa e Ricardo Nakamura, 
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também como apoio do funcionário Shigueharu Matai. ------------------------------------- 
 
I.2.7. Comissão de Pós-Graduação 

a) Prof. Rady comunicou que em 21 de julho foi realizada a prova de ingresso 
no meio do ano, para o terceiro período. Estavam inscritos 20 candidatos, o 
que foi considerado um número pequeno, talvez porque faltasse a tradição 
fazer esse exame no meio do ano. Prof. Rady acha que o resultado não foi 
bom. Disse que dos 20 candidatos, somente 10 foram indicados para a 
segunda fase e alguns desses 10 alunos indicados serão chamados para a 
entrevista. Disse que, conforme decidido, as notas não foram divulgadas. 
Prof. João José acha que se deveria divulgar, para que esses candidatos 
vejam quão ruins eles estão. Os alunos acham as provas difíceis e o que 
acontece é que esses alunos já vêm com um nível baixo de aprendizado 
para o ingresso na Pós-Graduação da Escola. Prof. Rady informou que será 
marcada uma entrevista coletiva entre esses alunos e os professores 
interessados em orientar e que têm vaga. Essa reunião acontecerá na 
próxima quinta-feira, dia 11-08-11, na parte da manhã. --------------------------- 

b) Com relação à Resolução CREA 1010, numa reunião da Congregação 
decidiu-se que a Pós-Graduação não vai fazer atribuições genéricas de 
habilitações dos alunos Mestrandos e Doutorandos. ------------------------------ 

c) A verba CAPES / PROAP foi aprovada e já está destinada. --------------------- 
d) Prof. Rady recebeu 03 professores da Universidade de Luanda, Angola, e 

mostraram interesse em desenvolver um curso de pós-graduação na área 
de Informática, naquela Universidade. Querem saber se temos interesse em 
dar aula naquela Universidade também, dentro desse processo. -------------- 

e) A regra de credenciamento de docentes para orientação sofrerá mudanças; 
uma delas é a exigência da publicação de 03 artigos em 06 anos, conforme 
aprovado na CPG. Esse critério deve ser aplicado no segundo semestre de 
2011. Com isso, eliminam-se os credenciamentos específicos. Prof. Paulo 
comentou que as regras existem; porém, o PCS está jogando mal essas 
regras. Em conversa com colegas docentes de São Carlos, soube que os 
procedimentos que eles adotam não desprestigiam o docente nem o 
programa. -------------------------------------------------------------------------------------- 

 
I.2.8. Comissão de Pesquisa 

a) Prof. Prof. Saraiva informou que está sendo proposta a criação de material 
de divulgação não só para pesquisa, mas para as diversas áreas da Escola, 
a ser elaborado pela Agência Acadêmica de Notícia. Esse material será 
utilizado para as visitas que a Escola vem recebendo. ----------------------------- 

b) Estão abertos alguns editais, como o novo Edital da FAPESP para o 



 
ESCOLA POLITÉCNICA DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 

Departamento de Engenharia de Computação e Sistemas Digitais
 

Ata 242-agosto-11 
 

Av. Prof. Luciano Gualberto – Trav. 3, 158 – CEP 05508-970– São Paulo – SP – BRASIL  
TEL.: 55 11 3091-5583 – FAX: 55 11 3091 5294 

 
6/15 

Programa CEPID, que vai até 15-08-11, e o do Programa USP/UP, um 
acordo de cooperação internacional entre a Universidade de São Paulo e a 
Universidade do Porto, cujo prazo para apresentação de propostas vai até 
11-09-11. Sobre o edital COFEUB Comentou que foram enviadas 03 
propostas da EPUSP, uma é do PCS, do Prof. Pedro Corrêa. ------------------- 

c) Sobre a Olimpíada USP de Inovação, informou que foram inscritos 32 
projetos pela Poli. A Agência USP de Inovação está coordenando essa 
olimpíada. -------------------------------------------------------------------------------------- 

d) O prazo final para inscrição no Comitê do CNPq para solicitação de bolsas 
de Pesquisa ou Tecnológica é 18-08-11 e o Edital Universal é 08-08-11. ----- 

e) Informou que na reunião da CPq, foram aprovados os dois pedidos Pós-Doc 
do PCS, o de início de Cledson Akio e de encerramento do Marcos 
Simplício. --------------------------------------------------------------------------------------- 

 
I.2.9. Comissão de Cultura e Extensão Universitária 
Nada a comunicar. 
 
I.2.10. Comissão de Informática 

a) Prof. Wilson informou que, apesar das dificuldades em adquirir alguns 
cabos, o serviço já está sendo executado e os cabos estão sendo instalados 
sala a sala, priorizando conforme a disponibilidade das salas em reforma. Os 
equipamentos foram adquiridos com verba do LARC por compra direta do 
LARC. A compra foi feira fora da Escola e levou somente 02 dias, pois era 
necessário agilizar o processo. Se fosse pela burocracia da Escola, levaria 
mais uns três meses. ------------------------------------------------------------------------ 

b) Prof. Wilson também falou das reformas das salas de aula, com excelente 
tratamento acústico. A sala B2-08, por exemplo, será dotada com material 
para videoconferência, para que o docente possa ministrar e receber aula à 
distância. Disse que de 3 a 4 semanas a reforma deve estar concluída. 
Comentou que o piso será trocado posteriormente, pois não está bom. 
Serão necessários uns dias para trocar por piso Paviflex e esse serviço será 
planejado de moda a gerar o menor transtorno possível às aulas. ------------- 

 
I.2.10. Comissão de Bibliotecas 

a) Profª Graça informou que a revista do PCS foi submetida ao SIBI, para que 
seja incluída no catálogo oficial da USP. Disse que o Prof. Gomi já marcou 
uma reunião para ver o que pode ser feito com relação à parte burocrática, e 
acelerar esse processo. --------------------------------------------------------------------- 

b) O novo prédio da Biblioteca Brasiliana será inaugurado no dia 25-01-2012.-- 
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I.2.11. Secretaria do Departamento 
A secretária Tania estará em férias de 08 a 22 de agosto e a Maria Cristina irá 
substituí-la nesse período. --------------------------------------------------------------------------- 
 
I.2.12. Palavra aos Conselheiros 

a) Prof. Wilson informou que o LARC está preparando um projeto de Pesquisa 
e Extensão nos moldes da Lei de Inovação, ou Lei do Bem. Comentou que 
existe um formalismo novo e que o projeto precisa ser caracterizado como 
projeto da USP, através da ICT da USP. A agência USP de Inovação analisa 
o pedido, emite um parecer e o encaminha ao Reitor. De posse disso, é 
possível cadastrar o projeto na CAPES, que o analisa e, se aprovado, pode-
se buscar financiamento. Haverá incentivos fiscais, o que é vantagem para o 
investidor. No próximo dia 09 de agosto será feita uma apresentação no 
LARC sobre essa Chamada Pública MEC / DIC / MCT de Pesquisa e 
Inovação entre ICTs e empresas, visando a elaboração de propostas de 
projetos junto à CAPES. Prof. Wilson vai avisar a todos para se entender o 
processo todo. Prof. Sidnei comentou que também vai à Fortaleza para um 
congresso da ANEEL e disse que cada vez mais percebe que o problema 
não é tanto a verba, mas o planejamento, isto é, nos estruturarmos para 
alavancar as ideias que surgem e planejar o desenvolvimento do processo. 
Prof. Wilson disse que é preciso escutar aqueles que podem financiar e ver 
qual o melhor meio de desenvolver o projeto. ----------------------------------------- 

b) Profª Selma lembrou que um assunto aglutinador é a Estrutura Curricular 
EC-3. A proposta tem um esqueleto com disciplinas optativas e está sendo 
fechada. Comentou que, mais cedo ou mais tarde, esse assunto virá para 
discussão no Departamento e que esta é uma oportunidade para se 
repensar o curso de Engenharia de Computação, semestral e quadrimestral. 
Prof. Sidnei acha que podemos nos antecipar e já começar a pensar no 
assunto. Prof. Saraiva comentou que precisamos fazer escolhas e, a partir 
daí, precisamos focar numa só atividade e colaborar para integrar, caso 
contrário o resultado será limitado; é importante o Departamento agir como 
grupo. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

c) A Profª Graça foi convidada a ser “general chair” do Web Mídia, um evento 
importante da SBC – Sociedade Brasileira de Computação. Esse trabalho 
será feito em conjunto com o pessoal do IME/USP e será realizado em 2012. 
Profª Graça comentou que ainda há problemas em conseguir recursos. ----- 

d) Prof. Saraiva informou que infelizmente o PCS não fará proposta para o 
CEPID NAP. Comentou que desta vez não foi possível participar, por 
questões de currículo dos coordenadores, mas que a presença do CEPID é 
algo a ser perseguido. ----------------------------------------------------------------------- 
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e) Prof. Saraiva também comentou as dificuldade encontradas para conseguir 
realizar as reformas no Departamento, pincipalmente com a burocracia e a 
morosidade dos processos. Prof. Sidnei informou que a COESF aprovou as 
reformas nos laboratórios didáticos. Prof. Saraiva completou que, por conta 
dessas dificuldades, percebeu que, para agilizar os resultados, o PCS  deve 
tratar essas atividades como um grupo, pois é muito difícil conseguir 
qualquer coisa. --------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
I.3. Apresentação sobre apoio técnico e situação dos equipamentos de 
informática. 
Prof. Spina disse que há cerca de seis meses vem organizando os recursos 
disponíveis para melhorar os resultados no que se refere ao atendimento do grupo. 
Regras haviam sido criadas na ocasião, mas algumas precisam ser mudadas. 
Apresentou o que já estava proposto – dentro de uma apresentação que já havia 
sido feita ao Conselho anteriormente, e o que já foi feito, inclusive sobre as 
instalações físicas do pessoal. Está verificando o treinamento de pessoal para um 
substituir o outro, quando da ausência deste. Esse desempenho tem sido avaliado 
nesses meses, para que o pessoal seja mais bem aproveitado. Também se 
pretende evitar tempo ocioso. Foram definidas as responsabilidades de técnicos 
residentes nos laboratórios, mas destacou que estes terão seu espaço na sala de 
técnicos, pois eles se ajudam na própria formação, a maximizar a solução dos 
problemas. Está sendo dada atenção especial para detectar a necessidade de 
treinamento. Foi feito um relatório de serviços para detectar a necessidade deste 
ou aquele treinamento. Informou que em substituição à funcionária Elizabeth 
Maciel, que está em licença maternidade, o funcionário Nilton foi destacado, que 
vai receber as demandas. Foi indicado o sr. Nilton porque essa pessoa tem que ser 
alguém do pool, sem estar fixo em nenhum laboratório. O funcionário Sérgio A. de 
Oliveira vai controlar o atendimento dos técnicos em salas de aula. Os técnicos vão 
deixar os notebooks em condições adequadas às necessidades do departamento. 
Prof. Sidnei vai circular eletronicamente essas novas regras. ------------------------------ 
 
II - ORDEM DO DIA 
 
II.1. Graduação 
II.1.1. Contratação de aluno monitor 
Contratação de Rafael Trapani Possignolo como aluno monitor da disciplina PCS-
2215 – Fundamentos de Engenharia de Computacional II, no período de 01-08 a 
31-12-2011, tendo como Docente responsável o Prof. Dr. Marco Túlio Carvalho de 
Andrade. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 



 
ESCOLA POLITÉCNICA DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 

Departamento de Engenharia de Computação e Sistemas Digitais
 

Ata 242-agosto-11 
 

Av. Prof. Luciano Gualberto – Trav. 3, 158 – CEP 05508-970– São Paulo – SP – BRASIL  
TEL.: 55 11 3091-5583 – FAX: 55 11 3091 5294 

 
9/15 

 
II.2. Pós-Graduação 
I.2.1. Exame de Qualificação no Programa de Doutorado 
Aprovadas as propostas de Banca Examinadora para Exame de Qualificação no 
Programa de Doutorado dos candidatos: a) Allan Diego Silva Lima, sob o título 
“Um Modelo Baseado em Agentes para Auxiliar a Formação de Opiniões”, 
composta pelos docentes Prof. Dr. Jaime Simão Sichman (orientador) (Prof. Livre-
Docente) (PCS / EPUSP), Profª Drª  Solange Oliveira Rezende (Profa. Livre-
Docente) (ICMC/USP) e Profª Drª Lúcia Vilela Leite Filgueiras (Profa. Doutora) 
(PCS / EPUSP). Suplente: Prof. Dr. Marcelo Finger (Prof.Titular) (IME/USP); b) 
Luciana Correia Lima de Faria Borges, sob o título “Um Método para Concepção 
de Alta Tecnologia Assistiva Utilizando o Design Participativo”, composta pelos 
docentes Profª Drª Lúcia Vilela Leite Filgueiras (orientadora) (Prof. Doutor) (PCS / 
EPUSP), Prof. Dr. Romero Tori (Prof. Livre-Docente) (PCS / EPUSP) e Profª Drª 
Patrícia Cristiane de Souza (Prof. Doutor) (IC/UFMT). Suplente: Profª Drª Junia 
Coutinho Anacleto (Prof. Doutor) (UFSCar) e Prof. Dr. André Riyuiti Hirakawa (Prof. 
Doutor) (PCS / EPUSP). ----------------------------------------------------------------------------- 
 
II.2.2. Dissertação de Mestrado 
Aprovada a proposta de Banca Examinadora para Apresentação de Dissertação de 
Mestrado de Jorge Luiz Silva Barros, sob o título “Proposta de Método para 
Análise Técnica de Rede para Implantação de Serviço IPTV”, composta pelos 
docentes Prof. Dr. Marco Túlio Carvalho de Andrade (orientador) (Prof. Livre-
Docente)  (PCS / EPUSP), Prof. Dr. Denis Gabos (Prof. Doutor) (SENAC/PCS) e 
Prof. Dr. Fernando Frota Redígolo (Autônomo). Suplentes: Prof. Dr. Guiou 
Kobayashi (Prof. Doutor) (UFABC), Prof. Dr. Ricardo Caneloi dos Santos (Prof. 
Doutor) (UFABC) e Prof. Dr. Edison Spina (Prof. Doutor) (PCS/EPUSP). ------------- 
 
 
II.3. Pesquisa  
II.3.1. Participação de Docente em atividades de Convênio/Contrato (art.16) 
II.3.1.a) A referendar: 
Referendada a participação dos docentes: a) Prof. Dr. Antonio Mauro Saraiva, 
como Coordenador do Projeto “IABIN PTN data quality and integration” junto ao 
Pollinator Partnership / Organização dos Estados Americanos, através da FUSP, 
por 02 meses, de 01-08 a 31-09-2011, com dedicação de 03 horas semanais, 
tendo como objetivo desenvolver ferramentas e conceitos de qualidade de dados 
no projeto Pollinator Thematic Network, da InterAmerican Biodiversity Information 
Network, IABIN PTN (projeto - mãe), auxiliar os provedores de dados das várias 
instituições e países das Américas na digitalização dos dados, acompanhando e 
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analisando os dados quanto a sua qualidade, e auxiliando no processo de 
provimento ao portal de dados; b) Profª Drª Líria Matsumoto Sato, como 
Coordenadora do Projeto: Desenvolvimento do Sistema Galileu – Proposta 
Integradora – Infra-estrutura de Grade Computacional para Aplicações de Alta 
Performance em Projetos de Óleo & Gás, junto à Petrobrás, através da FUSP, por 
05 meses, de 01-08 a 31-12-2011, com dedicação de 08 horas semanais, tendo 
como objetivo desenvolver uma plataforma de grade computacional orientada a 
execução de aplicações paralelas, como também de programas convencionais 
(seqüenciais). Através da utilização desta ferramenta, o usuário estará apto a 
enviar “jobs” contendo processamento paralelo.  
II.3.1.a) A analisar: 
Aprovada a participação dos docentes: a) Profª Drª Graça Bressan, como 
participante do Projeto: Aplicações distribuídas em redes de computadores junto à 
Scopus Tecnologia Ltda., através da FUSP, por 10 meses, de 01-10-2011 a 01-08-
2012, com dedicação de 02 horas semanais, tendo como objetivo o 
desenvolvimento de atividades de pesquisa na área de redes de computadores, 
incluindo ambientes colaborativos e sensíveis a contexto permitindo a 
personalização e recomendação de conteúdo. Entre tais aplicações incluem-se as 
de ferramentas de suporte ao ensino e aplicações em TV Digital e utilizam técnicas 
de inteligência artificial para inferências baseadas no contexto e perfil do usuário; 
b) Profª Drª Graça Bressan, como participante do Projeto: Biblioteca para 
processamento gráfico de imagens para uso em celulares junto à Scopus 
Tecnologia Ltda., através da FUSP, por 11 meses, de 12-09-2011 a 01-08-2012, 
com dedicação de 02 horas semanais, tendo como objetivo o desenvolvimento de 
algoritmos para processamento gráfico de imagens capturadas por câmeras de 
celulares. Os algoritmos deverão fazer tratamento gráfico de forma a melhorar o 
contraste e a resolução das imagens e também inclui algoritmos para conversão de 
códigos de barra 2D e 3D. -------------------------------------------------------------------------- 
 
 
II.3.2. Proposta de Projeto de Pesquisa 
Referendada a proposta do Projeto de Pesquisa IABIN PTN data quality and 
integration, financiado pela Pollinator Partnership / Organization of the American 
States – OAS, sob a coordenação do Prof. Dr. Antonio Mauro Saraiva, envolvendo 
o LAA - Laboratório de Automação Agrícola, com gerência de recursos através da 
FUSP, tendo como objetivo pesquisar e desenvolver técnicas e ferramentas para 
promover a melhoria da qualidade dos dados de biodiversidade na Rede Temática 
de Polinizadores das Américas, além de novas ferramentas de visualização dos 
dados consolidados na Biodiversity Data Digitizer. Visa, ainda, integrar a Rede com 
o Data Integration and Analysis Gateway (DIAG) que envolve todas as redes da 
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IABIN, bem como auxiliar os provedores de dados das várias instituições e países 
das Américas na digitalização dos dados, acompanhando e analisando os dados 
quanto a sua qualidade, e auxiliando no processo de provimento ao portal de 
dados. O projeto tem como produtos esperados relatórios técnicos, ferramenta de 
software de digitalizacao dos dados, com recursos envolvidos da ordem de US$ 
36.000,00. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
II.4. Pesquisa e Extensão Universitária (simultâneas) 
Nada a analisar. 
 
 
II.5. Cultura e Extensão Universitária 
II.5.1. Participação de Docente em Atividade de Extensão: 
Aprovada a participação de docentes nas seguintes atividades de Extensão: 
a) Ministração de curso de Extensão (art. 12) 
Aprovada a ministração dos docentes: a) Prof. Dr. Marco Túlio Carvalho de 
Andrade no curso “MBA de Tecnologia de Informação – Disciplina: Modelos de 
Gerência de Projeto”, no período de 01-10 a 15-10-2011, com carga horária de 30 
horas, tendo como Instituição Co-participante a FUSP e como Instituição Co-
responsável: PECE/EPUSP; b) Prof. Dr. André Riyuiti Hirakawa, no curso 
“Especialização em Tecnologia Metro-Ferroviária – Disciplina: Automação e 
Engenharia de Software”, no período de 10-11 a 12-12-2011, com carga horária de 
15 horas, tendo como Instituição Co-participante a FUSP e como Instituição Co-
responsável: PECE/EPUSP; c) Prof. Dr. André Riyuiti Hirakawa no curso 
“Automação e SMARTGRID – Disciplina: Tecnologia da Comunicação para o Setor 
Elétrico”, no período de 19-10 a 25-11-2011, com carga horária de 16 horas, tendo 
como Instituição Responsável a ABDIB – Associação Brasileira da Infraestrutura e 
Indústrias de Base; d) Profª Drª Selma Shin Shimizu Melnikoff no curso 
“Tecnologia Metro-Ferroviária – Disciplina: Automação e Engenharia de Software”, 
no período de 19-10 a 25-11-2011, com carga horária de 15 horas, tendo como 
Instituição Co-participante a FUSP e como Instituição Co-responsável: 
PECE/EPUSP; e) Prof. Dr. Carlos Eduardo Cugnasca, no curso “Especialização 
em Logística Empresarial – Disciplina: Tecnologia da Informação e Comunicação 
em Logística Empresarial”, no período de 05-09 a 30-10-11, com carga horária de 
16 horas, tendo como Instituição Co-participante a FCAV e como Instituição Co-
responsável a EPUSP. ------------------------------------------------------------------------------ 
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b) Atividades de Assessoria/Consultoria/Coordenação de Cursos (art.15) de 
Extensão 
Aprovada a participação do Prof. Dr. Carlos Eduardo Cugnasca na assessoria na 
concepção e gestão do curso extensão “Automação e Smart Grid”, junto à 
Associação Brasileira de Infraestrutura e Indústrias de Base – ABDIB, por 09 
meses, de 24-08-2011 a 31-05-2012, com dedicação de 01 hora semanal, tendo 
como objetivo assessorar na proposição de gestão de um curso de extensão de 
216 horas, sobre um tema relacionado com automação de sistemas elétricos, 
dentro do contexto do novo paradigma denominado “Smart Grid”. ---------------------- 
 
c) Participação de Docente em atividades de Convênio/Contrato (art.16) 
Aprovada a participação do Prof. Dr. Paulo Sérgio Cugnasca, como participante 
do Projeto: Exame de Habilitação de Operadores que atuam na Comercialização 
de Energia Elétrica – FASE 1 junto à ABRACEEL – Associação Brasileira dos 
Comercializadores de Energia, através da FDTE, por 45 dias, de 15-08 a 30-09-
2011, com dedicação de 02 horas semanais, tendo como objetivo propor e 
especificar um Exame de Habilitação de operadores que atuam em empresas de 
comercialização de energia elétrica no Brasil. O Exame será oferecido por 
intermédio da Associação Brasileira dos Comercializadores de Energia – 
ABRACEEL (Fase 1). --------------------------------------------------------------------------------- 
 
II.5.2. Proposta de Treinamento 
II.5.2.a) A analisar:  
Aprovadas as seguintes propostas de Treinamento: a) Fábrica de Software, a ser 
oferecido de 05-08 a 31-12-2011, com o objetivo de fornecer os conhecimentos 
necessários para a especificação, modelagem e implantação dos processos para a 
criação de uma Fábrica de Software. Esse treinamento visa incentivar a criação de 
ambientes, onde as atividades de desenvolvimento e gestão do projeto são 
controladas, supervisionadas e as informações disponibilizadas para toda a equipe 
de forma ágil garantindo, a qualidade, produtividade e a gestão do conhecimento 
do projeto. Tal projeto envolve o LTS - Laboratório de Tecnologia de Software, sob 
a coordenação do Prof. Dr. Jorge Luis Risco Becerra, com carga horária de 30 
horas, com gerência de recursos através do PECE e com Recursos Envolvidos em 
R$ 20.000,00; b) Treinamento em Segurança, de 15-08 a 16-12-2011, com o 
objetivo de fornecer aos alunos uma visão aplicada da criptografia, apresentando 
os principais algoritmos utilizados e como eles são combinados (em diferentes 
protocolos e/ou aplicações padronizadas) para resolver problemas de segurança. O 
aluno será apresentado também aos diversos padrões de segurança existentes no 
mercado. Tal projeto envolve o LARC - Laboratório de Redes de Computadores, 
sob a coordenação do Prof. Dr. Wilson Vicente Ruggiero, com carga horária de 36 
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horas, com gerência de recursos através da FUSP, envolvendo recursos de R$ 
27.367,03 - se realizado nas dependências do LARC e R$ 33.387,75 - se 
realizados nas dependências da Empresa; c) Treinamento em Suporte Avançado 
em Tecnologia de Informação e Comunicação (TI), de 15-08 a 16-12-2011, com 
o objetivo de fornecer aos alunos uma visão aplicada da criptografia, apresentando 
os principais algoritmos utilizados e como eles são combinados (em diferentes 
protocolos e/ou aplicações padronizadas) para resolver problemas de segurança. O 
aluno será apresentado também aos diversos padrões de segurança existentes no 
mercado. Tal projeto envolve o LARC - Laboratório de Redes de Computadores, 
sob a coordenação do Prof. Dr. Wilson Vicente Ruggiero, com carga horária de 100 
horas, com gerência de recursos através da FUSP, envolvendo recursos de R$ 
121.128,30. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
II.5.2.b) A referendar: 
Referendadas as seguintes propostas de Treinamento: d) Treinamento em 
Engenharia de Software para Capacitação em TI, de 01-08-2011 a 31-07-2012, 
com o objetivo de fornecer capacitação aos profissionais da área de TI em 
Engenharia de Software para torná-los aptos a desenvolver sistemas de software 
nas diversas demandas da área. Para isto o treinamento vai tratar de métodos e 
técnicas orientadas a objetos com UML e linguagem de programação Java que são 
os principais itens que permeiam a tecnologia de TI atualmente. Tal projeto envolve 
o LTS - Laboratório de Tecnologia de Software, sob a coordenação da Profª Drª 
Selma Shin Shimizu Melnikoff, com carga horária de 210 horas, com gerência de 
recursos através da FUSP, envolvendo recursos de R$ 150.000,00; e) 
Fundamentos de Engenharia de Software, de 01-08-2011 a 31-07-2012, com o 
objetivo de fornecer os profissionais da área de desenvolvimento de software e 
sistemas computacionais os conceitos e fundamentos de engenharia de software. 
Tal projeto envolve o LTS - Laboratório de Tecnologia de Software, sob a 
coordenação do Prof. Dr. Kechi Hirama, com carga horária de 30 horas, com 
gerência de recursos através da FUSP, envolvendo recursos de R$ 24.000,00; f) 
Introdução ao Modelo CMMI, de 01-08-2011 a 31-07-2012, com o objetivo de 
fornecer aos profissionais da área de desenvolvimento de software e sistemas 
computacionais os conceitos e fundamentos necessários para a implementação do 
modelo CMMI. Tal projeto envolve o LTS - Laboratório de Tecnologia de Software, 
sob a coordenação do Prof. Dr. Kechi Hirama, com carga horária de 30 horas, com 
gerência de recursos através da FUSP, envolvendo recursos de R$ R$ 24.000,00. - 
 
 
 
II.6. Pedidos de Afastamento de Docente 



 
ESCOLA POLITÉCNICA DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 

Departamento de Engenharia de Computação e Sistemas Digitais
 

Ata 242-agosto-11 
 

Av. Prof. Luciano Gualberto – Trav. 3, 158 – CEP 05508-970– São Paulo – SP – BRASIL  
TEL.: 55 11 3091-5583 – FAX: 55 11 3091 5294 

 
14/15 

II.6.1. Afastamentos a referendar:  
Referendados os pedidos de afastamento de: a) Profª Drª Anarosa Alves Franco 
Brandão, de 19-08 a 05-09-11, para participar das atividades de Intercâmbio e 
pesquisa no contexto do projeto de cooperação FAPESP/CNRS relacionado ao 
projeto Medeia-Um Ateliê para construção de Métodos de Desenvolvimento de 
Sistemas Multiagentes usando Fragmentos de Métodos (Processo FAPESP) 
2009/10121-4). Visitar o King College  e participar de reunião técnica com o prof. 
Dr. Michael Luk, em Paris / França, tendo como substituta a Profª Drª Anna Helena 
Reali Costa; b) Prof. Dr. Edison Spina, de de 11 a 12-08-11, para participar da 
reunião Latin American Software Engineering Symposium-Lases 2011-Present and 
future of Software Engineering onde será lançado o Livro sobre Engenharia  de 
software em que o Professor e seu orientado Marcel Jacques Simonette são co-
autores, e também será realizada uma reunião com a Profa. Ana Maria Cárdenas 
Soto e prof. German Urrego da Universidad de Antioquia – UA sobre possíveis 
colaborações futuras entre as entidades, em Medellín / Colômbia, tendo como 
substituto o Prof. Dr. Marco Túlio Carvalho de Andrade. ----------------------------------- 
 
II.6.2. Pedido de Afastamento a analisar: 
Aprovado o pedido de afastamento de: a) Prof. Dr. Edison Spina, de 04 a 10-09-
2011, para participar de reunião programada do Projeto ALFA III, com a União 
Européia – VertebrALCUE, na Cidade do México / México, tendo como substituto o 
Prof. Dr. Marco Túlio Carvalho de Andrade; b) Prof. Dr. Marcos Antonio 
Simplício Junior, de 03 a 07-10-11, para participar da 36th Conference on Local 
Computer Networks (LCN’2011), organizada pelo Institute of Eletrical and 
Electronics Engineers (IEEE), e patrocinada pela IEEE Computer Society e pela 
IEEE Computer Society Techinical Committee on Computer Communications 
(TCCC), em Bonn / Alemanha, tendo como substituto a Profª Drª Anarosa Alves 
Franco Brandão. ---------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
II.7. Concurso Público de Professor Livre Docente, na especialidade “Redes 
de Computadores” 
Aprovada a indicação de comissão julgadora para o Concurso Público de Professor 
Livre Docente, na especialidade “Redes de Computadores”, tendo como candidato 
o Prof. Dr. Paulo Sérgio Licciardi Messeder Barreto. A comissão julgadora será 
composta pelos docentes Profª Drª Anna Helena Reali Costa (Prof. Titular) (PCS / 
EPUSP), Prof. Dr. Carlos Eduardo Cugnasca (Prof. Livre-Docente) (PCS / EPUSP), 
Prof. Dr. Paulo Roberto Freire Cunha (Prof. Titular) (UFPE), Prof. Dr. Siang Wun 
Song (Prof. Titular) (IME / USP) e Prof. Dr. Ricardo Dahab (Prof. Livre-Docente) 
(IC/UNICAMP). Suplentes: Profª Drª Selma Shin Shimizu Melnikoff (PCS / EPUSP), 
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Prof. Dr. André Riyuiti Hirakawa (Prof. Livre-Docente) (PCS / EPUSP), Prof. Dr. 
Virgílio Augusto Fernandes Almeida (Prof. Titular) (UFMG), Prof. Dr. Edson dos 
Santos Moreira (Prof. Livre-Docente) (ICMC), Prof. Dr. Carlos Alberto Maziero 
(Prof. Titular) (PUC/PR) e Prof. Dr. Routo Terada (Prof. Titular) (IME/USP). ---------- 
 
Nada mais a contar, a reunião deu-se por encerrada às 12h10min. e eu, Tânia 
Comi Pereira da Silva, secretária do Departamento de Engenharia de Computação 
e Sistemas Digitais, redigi e digitei a presente ata. 
 

* * * * * * 
 


