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243ª REUNIÃO DO CONSELHO DO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DE 

COMPUTAÇÃO E SISTEMAS DIGITAIS - PCS 
 

 
Realizada em: 01-09-11, às 08h00min. 
 
 
Presentes os Professores Doutores: José Sidnei Colombo Martini, Antonio Mauro 
Saraiva, Wilson Vicente Ruggiero, Anna Helena Reali Costa, Selma Shin Shimizu 
Melnikoff, Moacyr Martucci Júnior, André Riyuiti Hirakawa, Solange Nice Alves de 
Souza, Paulo Sérgio Cugnasca, Cíntia Borges Margi, Jorge Rady de Almeida 
Júnior, João José Neto, Tereza Cristina Melo de Brito Carvalho, Romero Tori, e o 
Representante Discente Diego Rabatone de Oliveira. Justificaram ausência os 
Professores Doutores Jorge Luis Risco Becerra e Edson Satoshi Gomi.  
 
I - EXPEDIENTE 
I.1. Análise da ata da 242ª reunião do Conselho. 
Aprovada. 
 
I.2. Comunicações 
I.2.1. Chefia do Departamento 

a) Foi publicado pela Universidade de Medellín, juntamente com a 
Universidade Nacional de Colômbia, e Politécnico Colombiano e 
Tecnológico e Universidade de Antioquia, o livro Software Engineering - 
Methods, Modeling and Teaching. O Prof. Spina e seu orientado Marcel 
Simonette foram autores convidados. Foram também convidados a fazer 
parte do primeiro comitê do capitulo Latino Americano do SEMAT - Software 
Engineering Method and Theory, onde deverão ajudar a montar o capítulo 
brasileiro. --------------------------------------------------------------------------------------- 

b) A Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho da Prefeitura 
Municipal de Santo André convidou o Prof. Jorge Luis Risco Becerra a fazer 
parte do Conselho Consultivo da INTEC-AS - Incubadora Tecnológica de 
Santo André. Prof. Sidnei comentou a importância da presença dos 
docentes do Departamento nesses órgãos de promoção empresarial e 
empreendedorismo. -------------------------------------------------------------------------- 

c) Foi finalizado o serviço de reforma da sala C2-45 (INTERLAB). ----------------- 
d) Em 13-08-11O foi realizado o evento UNIPROF – Universidade e as 

Profissões. Prof. Sidnei agradece o empenho da Profª Anarosa Alves 
Franco Brandão e a colaboração de outros professores do PCS, que 
contribuíram para o sucesso de tal evento. -------------------------------------------- 

e) O evento “Metabiologia tenta predizer Teoria da Evolução”, coordenado pelo 
Prof. Ricardo Rocha, será realizado na Escola Politécnica nos dias 26 e 27-
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09-11, para apresentar o tema “Metabiologia e suas implicações para a 
ciência”. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

f) O 2º Workshop de Pesquisa do PCS acontecerá no dia em 09-09-11 e o 
Prof. Sidnei conta com a participação de todos os docentes do 
Departamento. -------------------------------------------------------------------------------- 

g) Prof. Sidnei informou que foi solicitada, através de ofício ao Prof. Piqueira, a 
rediscussão da política de concessão de Bolsas Institucionais dentro do 
PPGEE. Aguarda-se retorno quanto às providências solicitadas. --------------- 

 
I.2.2. Conselho Técnico Administrativo – CTA 
a) Elaborado o documento que trata das Diretrizes para a Realização de 

Festas no âmbito da EPUSP. Esse documento será distribuído a todos os 
Chefes de Departamento e colocado em votação na próxima reunião do 
CTA.  --------------------------------------------------------------------------------------------- 

b) A Pró-Reitoria de Pesquisa enviou um ofício sobre a criação do Centro 
Paulista de Pesquisa em Bio-Energia. Os Departamentos interessados 
poderão solicitar a participação à Pró-Reitoria. O pedido deve ser aprovado 
pelo CTA e entregue até o dia 19-09-11. ----------------------------------------------- 

c) O Prof. Dr. Fernando José Barbin Laurindo foi parabenizado pela 
organização e a presença de pessoas ilustres no Seminário de Pós-
Graduação, representantes do CNPq e FAPESP, além dos Coordenadores 
das 4 Engenharias. --------------------------------------------------------------------------- 

d) Com relação aos claros docentes, haverá uma reunião com a participação 
do Diretor da EPUSP, dos chefes de Departamento e do Professor Joel 
Dutra (DRH/USP), para conhecer como será feita essa reposição. ------------- 

e) O Conselho Universitário decidiu sobre o plano de carreira docente, 
conforme já divulgado. O plano de carreira de funcionários está caminhando 
em paralelo. -------------------------------------------- ---------------------------------------- 

f) No dia 05-08-11 houve a cerimônia de instalação da Poli-Santos. Será 
criada na Reunião do Conselho do Campus a extensão do Campus São 
Paulo, chamado USP Santos. Na área destinada ao novo campus há um 
prédio que foi projetado por Ramos de Azevedo. ------------------------------------- 

g) Houve o lançamento do NAP Oceanos, sob o tema “Núcleo de Apoio 
Sustentável”, com a colaboração de vários grupos de Pesquisa. Será 
lançado em breve três NAPs liderados pelos Professores Marcelo Knörich 
Zuffo (PSI), Mário Sérgio Salerno (PRO) e Antonio Mauro Saraiva (PCS). --- 

h) O trabalho com a Agência Acadêmica está sendo satisfatório, pois há em 
média três citações sobre a Escola, na mídia, por dia. ----------------------------- 

i) O Prof. Cardoso informou que em 04-08-11 o Senhor Reitor visitou as 
instalações do CEPEMA – Centro de Pesquisa de Meio Ambiente e se 
sensibilizou com o pleito do Professor Doutor Cláudio Augusto Oller do 
Nascimento, que viabilizou a construção do prédio, mas que agora é preciso 
verificar com que verba será feita sua manutenção. Prof. Moacyr informou 
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que o Senhor Reitor já destinou novos recursos para manutenção daquele 
Centro de Pesquisa.  ------------------------------------------------------------------------ 

j) O Prof. Cardoso participou de um evento, em Barranquilla, Colômbia, da 
Global Enginnering Dean’s Council; parte da América Latina estava presente 
nesse Conselho para discutir temas como flexibilização de currículo e 
internacionalização. ------------------------------------------------------------------------ 

k) O Prof. Piqueira comentou sobre a dificuldade em elaborar o livro dos 100 
anos da Engenharia Elétrica, pois os Departamentos não encaminharam os 
registros solicitados anteriormente. Solicitou que os Departamentos enviem 
com urgência fotos, relatos e informações sobre os cursos da Elétrica. ------- 

l) Será realizado em setembro o Workshop de Integração Didática das 
Disciplinas da Área de Controle e Automação da EPUSP, organizado pelos 
Professores José Jaime Cruz, José Reinaldo Silva e Anna Helena Reali 
Costa. Todos docentes da Escola estão convidados. Representando o PCS 
estão os professores Anna Helena Reali Costa, André Riyuiti Hirakawa e 
Marcos Antonio Simplício Júnior. --------------------------------------------------------- 

m) O senhor Diretor parabenizou o Departamento de Engenharia Mecatrônica e 
de Sistemas Mecânicos pela organização da Escola de Robótica para 
alunos do Ensino Médio, realizada em julho. Trata-se de um evento no qual,  
alunos do Ensino Médio que se inscrevem, se hospedam no CEPEUSP e 
fazem experimentos mecânicos. Essa experiência tem dado resultados 
muito interessantes.  ------------------------------------------------------------------------- 

n) Também foi parabenizado o Departamento de Engenharia Mecânica e os 
Departamentos envolvidos no evento de Carrinhos de Rolimã, do qual 
participam crianças carentes da comunidade. ---------------------------------------- 

 
I.2.3. Congregação 
Não houve comentários. 
 
I.2.4. Comissão de Orientação Didática – COD/EEL 
a) Foi iniciada a descupinização do prédio da Engenharia Elétrica, que está sendo 

feita através de depósito de iscas. Logo após, serão substituídas todas as 
portas danificadas pelos cupins. ------------------------------------------------------------- 

b) Verificou-se que as luzes de emergência do prédio não estavam funcionando 
adequadamente. A COD decidiu que sua manutenção preventiva deve ficar sob 
a responsabilidade da CIPA e o teste dessas lâmpadas será atividade rotineira 
da CIPA. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

c) O gramado da entrada do prédio foi refeito e já está se recuperando. ------------ 
d) Também estão sendo substituídos todos os quadros de aviso em madeira por 

quadros de alumínio. ---------------------------------------------------------------------------- 
e) Está previsto um projeto de reforma de todos os banheiros do prédio. ----------- 
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f) Na reunião da COD foram discutidas as novas regras de uso de 
estacionamento de docentes, que já está pronto. Falta apenas instalar os 
dispositivos de controle das cancelas, para então liberar seu funcionamento.  -- 

 
I.2.5. Comissão de Graduação e Coordenadoria dos Cursos Quadrimestrais 
Prof. Paulo Cugnasca informou que o Prof. Paul Jean marcou uma reunião 
extraordinária sobre os processos de implantação da EC-3. Assim, foi distribuído 
um texto para conhecimento de todos e que será discutido em reunião no dia 02-
09-11. Comentou que a preocupação do Prof. Wilson com esse texto, que destaca 
a importância da ferramenta a ser utilizada e não do conteúdo das disciplinas 
oferecidas, é um dos aspectos que será abordado nessa reunião extraordinária. 
Também existe um fórum de discussão sobre o tema, aberto à comunidade. O 
documento contempla maior flexibilização das carreiras, bem como os critérios de 
entrada dos alunos na FUVEST, o ciclo básico na EC-3, os estágios e a formação 
complementar do aluno e, por fim, o oferecimento de algumas disciplinas em 
diversos departamentos. Esses assuntos já foram discutidos na COC. Outros 
aspectos também vêm sendo discutidos, relativos às provas, bem como o uso da 
ferramenta de acesso não presencial ao curso. Quanto às disciplinas optativas, 
estuda-se aplicar disciplinas básicas que instrumentem o aluno até o final do curso, 
como matemática e estatística. Também se pensa ministrar em inglês algumas das 
disciplinas já existentes. ------------------------------------------------------------------------------ 
 
I.2.6. Comissão de Estágios 
a) Prof. Sidnei informou sobre a possibilidade da transferência do funcionário 

Shigueharu Matai para Santos, pois sua esposa, a Profª Patrícia Helena Lara 
dos Santos Matai, do Departamento de Engenharia Química, irá participar do 
curso da EPUSP em Santos. Prof. Sidnei disse que o PCS deve aproveitar a 
vaga do funcionário Luiz Fernando G. Buffolo, que se aposentou, para uma 
imediata substituição do engenheiro Matai. ---------------------------------------------- 

b) Prof. Sidnei sugeriu que o PCS deva buscar, com mais ênfase, estágios no 
exterior. Prof. Moacyr relatou sobre o programa “Ciência sem Fronteiras”, com 
o objetivo de ter 100 mil bolsas de alunos brasileiros estudando no exterior. 
Existe a possibilidade de se obter recursos do CNPq e CAPES para esse fim, o 
que, para o curso quadrimestral, seria muito proveitoso. Prof. Moacyr se 
colocou à disposição para auxiliar nesse processo. Comentou que a CAPES e 
o CNPq questão empenhados a mostrar que existem escolas de primeira linha 
aderindo a esse programa, que engloba a graduação, pós-graduação, 
modalidade de pesquisadores e de docentes. ------------------------------------------- 

 
I.2.7. Comissão de Pós-Graduação 

a) Prof. Rady informou que o material para o Workshop de Pesquisa, no qual a 
Pós-Graduação está participando está sendo preparado. ------------------------ 

b) A verba do PROAP já está ativa e disponível. --------------------------------------- 
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c) Quanto à Subcomissão de Bolsas, Prof. Rady lembrou que o Prof. Edson 
Satoshi Gomi está saindo da atividade de execução, para participar 
somente da comissão que cuida da verba PROAP, e será substituído pelo 
Prof. Marco Túlio Carvalho de Andrade, na área de Sistemas Digitais. ------- 

d) Comentou que houve uma pequena flexibilização com relação ao fato da 
prova de matemática, que é aplicada para a concessão de bolsas, ser 
considerada como eliminatória, ou seja, candidatos que tirarem nota menor 
do que 5,0 não terão direito a bolsa. A flexibilização consiste em que o 
orientador de alunos que não tenham atingido a nota mínima possam 
apresentar justificativa solicitando a aprovação.  ------------------------------------- 

 
I.2.8. Comissão de Pesquisa 

a) Prof. Saraiva lembrou que está aberto o Edital referente ao Acordo de 
Cooperação entre a USP e a Universidade do Porto, Portugal. O prazo para 
a submissão de candidaturas vai até 11-09-11.  ------------------------------------- 

b) Serão realizadas Conferências USP sobre Engenharias, nos dias 25 a 27 de 
outubro-11, sediados na EPUSP. -------------------------------------------------------- 

c) Prof. Saraiva lembrou que foi solicitado aos líderes dos grupos de pesquisa 
do PCS o envio de material para edição dos livros sobre os 100 anos de 
Engenharia Elétrica na Poli e sobre os 40 Anos de Sistemas Digitais.  ------- 

d) A Pró-Reitoria de Pesquisa realizará um workshop de treinamento de 
redação acadêmica em inglês. Serão 09 edições ainda neste semestre. As 
inscrições serão abertas simultaneamente. Um deles será sediado na 
EPUSP. Cada workshop será realizado em dois dias. ----------------------------- 

e) A Agência USP Inovação está com 32 projetos inscritos pela EPUSP. Uma 
comissão da EPUSP fez uma pré-avaliação para submeter esses projetos à 
aprovação da Pró-Reitoria. ---------------------------------------------------------------- 

f) As inscrições para o SIICUSP foram encerradas em 31-08-11. Os pedidos 
serão avaliados até o dia 04-09-11. Prof. Saraiva comentou que persiste o 
sério problema de que o SIICUSP acontece junto com a semana de provas 
P3. Isso será discutido na reunião da CPq. ------------------------------------------- 

g) Está sendo lançada uma nova ferramenta anti-plágio, a Ephorus. A 
Comissão da Pesquisa irá conhecer melhor essa ferramenta para talvez 
trazê-la para a EPUSP. --------------------------------------------------------------------- 

h) Prof. Saraiva lembrou que o Workshop de Pesquisa acontece no dia 09-09-
11 e pede que todos participem do evento, o dia inteiro. A programação está 
sendo finalizada e será divulgada em breve. Não serão convidados 
docentes externos, nem alunos. A organização está sendo feita pelos 
Professores Jorge Rady de Almeida Júnior, Carlos Eduardo Cugnasca, 
Cíntia Borges Margi, Anna Helena Reali Costa e Antonio Mauro Saraiva. ---- 
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I.2.9. Comissão de Cultura e Extensão Universitária 
a) Prof. Saraiva informou que a Reitoria divulgou o novo Regimento de Cultura 

e Extensão Universitária, definindo e regulamentando as respectivas 
atividades. Esse documento pode ser obtido na página da PRCEU. ---------- 

b) A “Feira das Profissões” este ano recebeu aproximadamente 38.000 
pessoas. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

c) Já o evento “Universidade e as Profissões” recebeu cerca de 750 pessoas, 
46% a mais que em 2010. A coordenadora, Profª Mércia Semensato Bottura 
de Barros (PCC), fará um balanço do evento. ---------------------------------------- 

d) Na POLIPEX foi aprovado o pedido do Prof. Jaime Simão Sichman para 
apoio a alunos participarem de competições no exterior. ------------------------- 

e) Quanto aos cursos de Extensão do PCS, foi aprovada a alteração do MBA – 
Gestão da Inovação em TI, iniciado em março-2011, e o seu novo 
oferecimento em agosto-2011. Também foi aprovado o cancelamento do 
primeiro oferecimento do curso de Direito e Tecnologia da Informação, 
devido à insuficiência de participantes. Um novo oferecimento está em 
andamento. ------------------------------------------------------------------------------------ 

 
I.2.10. Comissão de Informática 
O acordo sobre as Licenças do Software Windows entre a EPUSP e a Microsoft 
terminou, mas já foi renovado. No entanto, as licenças ainda não foram liberadas. 
O funcionário Nilton Araújo do Carmo está fazendo um levantamento do número de 
licenças necessárias no PCS, tanto para Office quanto para Windows. ---------------- 
 
I.2.11. Comissão de Bibliotecas 
Não houve comunicações. 
 
I.2.12. Secretaria do Departamento 
Não houve comunicações. 
 
I.2.13. Palavra aos Conselheiros 

a) Prof. Wilson falou do texto divulgado aos docentes sobre os processos de 
implantação da EC-3, onde recomenda-se disponibilizar o conteúdo das 
disciplinas no “moodle”. Comentou que estranhou essa recomendação por 
conta do número de acesso àquela ferramenta. A recomendação era onde 
instalar, e não de se fazer bons conteúdos. Prof. Sidnei pediu ao Prof. Paulo 
Cugnasca que verificasse se é viável colocar à disposição dos usuários 
menos frequentes algo que os auxiliem a usar essa ferramenta e, ainda, que 
essas disciplinas estejam disponibilizadas no AE – Aprendizado Eletrônico. 
Prof. Paulo explicou que o espírito é usar as ferramentas para facilitar o 
acesso e a divulgação. Em função da observação do Prof. Wilson quanto ao 
foco dado no documento de implantação da EC-3 no tocante à ferramenta 
de acesso, o Prof. Sidnei pede que o Prof. Wilson faça uma apresentação 
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de uns 30 minutos, para mostrar ao CTA numa próxima reunião e que 
poderia ser também apresentada nos Conselhos de todos os 
Departamentos da EPUSP. Prof. Moacyr destacou a importância de se 
deixar claro que esse processo deve ser feito pela Reitoria da USP e deve 
ser utilizada uma plataforma oficial do Estado. Além disso, seria 
recomendável que os dirigentes das Unidades da USP considerassem o 
cuidado com a divulgação das ferramentas, por questões de política de 
segurança. Prof. Sidnei irá tratar sobre o assunto com o CTI – Centro de 
Tecnologia da Informação, com a Pró-Reitoria de Graduação, e com a 
Reitoria. No próximo Conselho trará informações a respeito. O Prof. Paulo 
Cugnasca comentou que essa foi a percepção que a COC teve e acha 
saudável que o Conselho também pense assim. ------------------------------------- 

b) Prof. Saraiva informou que nesta sexta-feira, dia 02-09-11, está agendada 
uma reunião com Prof. Moacyr Martucci (PCS) e com a Profª Roseli de 
Deus Lopes (PSI), para organização da participação da EPUSP no evento 
Campus Party. -------------------------------------------------------------------------------- 

c) Prof. Saraiva comentou que seria interessante se o prédio de Engenharia 
Elétrica acolhesse o grupo PoliGNU que atualmente está no prédio de 
Engenharia Civil. Pede ao Departamento que se estude trazê-lo para a 
Engenharia Elétrica. ------------------------------------------------------------------------- 

d) Prof. Saraiva também comentou sobre o curso que a IBM está promovendo 
junto ao Biênio da Escola. Acha estranho que o PCS não esteja envolvido 
nesse oferecimento. Esse curso será ministrado para alunos do PCS e foi 
organizado pela Profª Patrícia Helena Lara dos Santos Matai e pelo Sr. 
Giuliano Salcas Alguin, ambos do Biênio da EPUSP. Prof. Saraiva pede ao 
PCS que pense em envolver o Departamento.  -------------------------------------- 

e) Prof. Moacyr comentou sobre sua ida a China e Coréia, para tentar viabilizar 
um convênio entre o Brasil e esses dois países, visando ao 
desenvolvimento de projetos na área da Computação. Comentou que na 
Coréia, estuda-se a possibilidade de criação de um Centro de Tecnologia e 
Inovação na área de Software, Mobilidade e Sistemas Embarcados. 
Comentou que em breve haverá uma reunião em Brasília com a presença 
do Ministro de Ciência e Tecnologia da Coréia, que trará a pauta das 
negociações nessa reunião. O objetivo é desenvolver um produto voltado ao 
envelhecimento de pessoas, o que pode gerar patentes boas. Prof. Moacyr 
pretende fazer o mesmo com a China. Disse que existe a intenção de se 
fazer, com recursos do Ministério de Ciência e Tecnologia Coreano, um 
consórcio entre cinco parceiros: China, Coréia, a CAPES, que entraria com 
recursos para mobilidade, CIETEC, através da Universidade do Rio Grande 
do Sul, e o PCS ou a Pró-Reitoria de Pesquisa. O objetivo é, em seis 
meses, estabelecer um projeto, consolidar o consórcio e montar o plano de 
negócios e os dois centros de tecnologia.  ------------------------------------------- 
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f) A Profª Tereza informou que participará de um CEPID, submetido pela Profª 
Maria Cecília Loschiavo dos Santos, da FAU/USP. Trata-se de um Centro 
de Estudos na Área de Resíduos, coordenado pelo Prof. Jorge Alberto 
Soares Tenório (PMT). ---------------------------------------------------------------------- 

g) O Representante Discente Diego esclareceu que o PoliGNU é um grupo de 
estudos de software livre, cuja proposta é o desenvolvimento das 
ferramentas, desenvolver e divulgar softwares livres e sua cultura, por meio 
de palestras, debates, oficinas, cursos e desenvolvimento.O grupo nasceu 
no escritório piloto, que fisicamente fica nas dependências do prédio de 
Engenharia Civil da EPUSP, mas cujas atividades não restringem a área.---- 

h)  Diego ressaltou que o grupo não pertence àquela grande área. Disse que o 
PoliGNU tem hoje 7 pessoas ativas organizando as atividades, e mais de 70 
no grupo de e-mails participando. O PoliGNU enviou um projeto de 
desenvolvimento de ferramentas para o programa aprender com a Pró-
Reitoria de Cultura e Extensão e conseguiu 4 bolsas para o 
desenvolvimento do curso de Latex, e que será oferecido durante o mês de 
outubro e aberto a qualquer pessoa da USP.------------------------------------------ 

i) Diego também falou do grupo “Transparência Hacker”, um grupo da 
sociedade civil que organiza atividades sobre transparência pública. O 
grupo PoliGNU foi convidado para uma reunião com o senhor Ministro de 
Ciência e Tecnologia, Aloizio Mercadante, para tratar do tema. O Conselho 
sugeriu que o grupo conversasse com os professores Paulo Barreto e 
Edson Gomi sobre o tema. ----------------------------------------------------------------- 

j) Prof. Romero informou que irá participar de uma proposta de CEPID junto à 
Escola do Futuro. ---------------------------------------------------------------------------- 

k) Prof. Rady registrou que foi procurado pelo Luiz Augusto Milanesi da ECA, 
sobre o desenvolvimento de um sistema de biblioteca daquela Escola. ------ 

l) A Profª Selma informou que no dia 18-08-11 houve um evento organizado 
por ex-alunos do curso cooperativo, iniciado pela turma de 2003, motivados 
pela necessidade de retomar o networking do grupo. Haviam 76 inscritos, 
mas a presença foi maior que isso e o encontro foi muito interessante. Profª 
Selma identificou pessoas desde a turma de 2001 até 2010. O PCS está 
tentando também fazer essa ampliação da rede e sugeriu que esse grupo 
de alunos trocasse ideias e informações com o PCS para implantar esse 
contato. A Profª Selma comentou que o grupo do curso cooperativo tem 
uma interação muito maior que o do semestral, maior noção de turma. A 
campeã em presença foi a turma de 2010. -------------------------------------------- 

m) Prof. Sidnei participou de 8º CITENEL – Congresso em Inovação 
Tecnológica em Energia Elétrica, em Fortaleza. Lá encontrou um grupo 
capitaneado pelo Prof. André Riyuiti Hirakawa. Prof. Sidnei disse que o 
evento foi excelente e parabenizou o Prof. André pela participação. ----------- 

n) O Prof. Sidnei lembrou que a funcionária Maria Cristina dos Santos tem 
ajudado a chefia do PCS com o andamento dos processos de reforma dos 
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espaços físicos do Departamento. Também o funcionário Ákio Nogueira 
Barbosa tem ajudado. --------------------------------------------------------------------- 

o) O Sr. Nilton do Carmo Araújo é o representante dos funcionários da EPUSP 
no CTA e Congregação. Prof. Sidnei disse que sua colaboração trazendo 
assuntos interessantes às reuniões tem sido elogiada pelos demais chefes 
de Departamento. ---------------------------------------------------------------------------- 

p) A CIPA/EPUSP está realizando a 20ª SIPAT e a abertura será no dia 02-09-
11. O funcionário Rubens Ladislau de Toledo Júnior, da secretaria do PCS, 
irá tocar guitarra nessa abertura. -------------------------------------------------------- 

q) Prof. Sidnei informou assuntos relativos à Segurança do campus. Disse que 
no dia 08-09-11 haverá uma cerimônia de assinatura do Termo de 
Cooperação entre a USP e a Secretaria de Segurança Pública. Disse que a 
área de Segurança saiu da COCESP e está sob a gerência da Reitoria. 
Contará com uma ambulância que atende o usuário levando-o do campus 
para o HU. -------------------------------------------------------------------------------------- 

r) Prof. Sidnei informou sobre a criação de um serviço médico para 
funcionários docentes e não-docentes, um plano de saúde geral na USP. 
Trata-se de um Sistema Assistencial de Saúde Próprio. A adesão ao 
sistema fica a critério de cada um. ------------------------------------------------------ 

 
 
 
II - ORDEM DO DIA 
II.1. Graduação 
Nada a analisar. 
 
 
II.2. Pós-Graduação 
II.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) Alexandre Martins dos Anjos, sob o 
título “Metodologia para Avaliação de Aquisição de Habilidades Sensório-Motoras 
em Ambientes de Realidade Virtual”, composta pelos docentes Profª Drª Fátima de 
Lourdes dos Santos Nunes (orientador) (Prof. Livre-Docente) (PCS / EPUSP), Profª  
Drª  Lúcia Vilela Leite Filgueiras (Prof. Doutor) (PCS / EPUSP) e Profª  Drª  Anna 
Helena Reali Costa ((Prof. Titular) (PCS / EPUSP). Suplentes: Profª  Drª  Maria 
Alice Grigas Varella Ferreira (Prof. Doutor) (PCS / EPUSP) e Prof. Dr. Leônidas de 
Oliveira Brandão (Prof. Doutor) (IME /USP); b) Ana Cláudia Melo Tiessi Gomes 
de Oliveira, sob o título “Realismo em Objetos Virtuais Deformáveis para 
Treinamento Médico”, composta pelos docentes Prof. Dr. Romero Tori (orientador) 
(Prof. Livre-Docente) (PCS / EPUSP), Prof. Dr. Luiz Carlos Pacheco Rodrigues 
Velho (Prof. Doutor) (IMPA) e Prof. Dr. Osvaldo Shigueru Nakao (Prof. Doutor) 
(PEF / EPUSP). Suplentes: Prof. Dr. Ricardo Nakamura (Prof. Doutor) (PCS / 
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EPUSP) e Prof. Dr. Heltom Hiderato Biscaro (Prof. Doutor) (EACH / USP); c) 
Eunice Pereira dos Santos Nunes, sob o título “Um Método para Avaliar a 
Aquisição de Conhecimento em Ambientes Virtuais de Aprendizagem 
Tridimensionais Interativos”, composta pelos docentes Profª Drª Fátima de Lourdes 
dos Santos Nunes (orientador) (Prof. Livre-Docente)  (PCS / EPUSP), Prof. Dr. 
Leônidas de Oliveira Brandão (Prof. Doutor) (IME/ USP) e Profª Drª Vani Moreira 
Kenski (Prof. Doutor) (FE/ USP). Suplentes: Prof. Dr. Flávio Soares Corrêa da Silva 
(Prof. Livre-Docente) (IME/USP) e Profª Drª Leliane Nunes De Barros (Prof. 
Doutor) (IME/USP); d) Saulo Roberto Sodré dos Reis, sob o título “Algoritmo de 
Super-Resolução de Seqüências de Imagens Aplicado a Regiões de Interesse 
Utilizando Métodos de Aprendizagem”, composta pelos docentes Profª Drª Graça 
Bressan (orientador) (Prof. Doutor) (PCS / EPUSP), Prof. Dr. Wilson Vicente 
Ruggiero (Prof. Titular) (PCS / EPUSP) e Profª Drª Regina Melo Silveira (Prof. 
Doutor) (PCS / EPUSP). Suplente: Prof. Dr. Romero Tori (Prof. Livre-Docente) 
(PCS / EPUSP). --------------------------------------------------------------------------------------- 
 
II.2.2. Tese de Doutorado 
Aprovada a proposta de Banca Examinadora para Defesa de Tese de Doutorado 
da candidata Elisângela Silva da Cunha Rodrigues, sob o  título “Técnicas 
Fundamentais em Teoria da Informação e Tecnologia Adaptativa para Modelagem 
de Distribuição de Espécies”, composta pelos docentes Prof. Dr. Ricardo Luis de 
Azevedo da Rocha (orientador) (Prof. Doutor) (PCS / EPUSP), Prof. Dr. João José 
Neto (Prof. Livre-Docente) (PCS / EPUSP), Prof. Dr. Carlos Eduardo Cugnasca  
(Prof. Livre-Docente) (PCS / EPUSP), Profª Drª Vera Lúcia Imperatriz Fonseca 
(Prof.Titular) (IB / USP) e Profª  Drª  Maria Cristina Arias (Prof. Doutor) (IB / USP). 
Suplentes: Prof. Dr. André Riyuiti Hirakawa (Prof. Livre-Docente) (PCS/EPUSP), 
Profª Drª Anna Helena Reali Costa (Prof. Titular) (PCS / EPUSP), Prof. Dr. Edson 
Satoshi Gomi (Prof. Doutor) (PCS / EPUSP), Profª Drª Silvana Buzato (Prof. Livre-
Docente) (IB / USP) e Profª  Drª  Marinez Ferreira de Siqueira (Prof. Doutor) (IPJB 
– Instituto de Pesquisa Jardim Botânico do Rio de Janeiro / RJ). ------------------------ 
 
 
II.3. Pesquisa  
Nada a analisar. 
 
 
II.4. Pesquisa e Extensão Universitária (simultâneas) 
Nada a analisar. 
 
 
II.5. Cultura e Extensão Universitária 
II.5.1. - Oferecimento de Curso de Extensão 
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Aprovado o oferecimento do curso aberto de Especialização “MBA INOVAÇÃO 
TECNOLÓGICA EM COMUNICAÇÃO E REDES”, a ser oferecido no período de 
04/04/2012 a 04/04/2014, com o objetivo de proporcionar formação técnico-
profissional na área de redes de computadores, oferecendo conhecimentos sólidos 
tanto nos aspectos conceituais como nos aspectos práticos, tão necessários em 
qualquer ramo da área tecnológica. O curso, com carga horária de 556 horas 
(incluso 100 horas de monografia) e será oferecido através do Laboratório de 
Arquitetura de Redes de Computadores - LARC/PCS, sob a coordenação do Prof. 
Dr. Wilson Vicente Ruggiero, com gerência de recursos através da FUSP. Serão 
oferecidas as seguintes disciplinas de Atualização: “Análise de Desempenho” (18 
horas), “Aplicações Distribuídas em Redes de Computadores” (24 horas), 
“Arquitetura TCP/IP” (24 horas), “Engenharia de Software” (24 horas), 
“Gerenciamento de Redes de Computadores” (18 horas), “Gestão da Carreira 
Profissional e Liderança Organizacional” (18 horas), “Gestão de Projetos” (18 
horas), “Governança em TI ” (18 horas), “Inovação Tecnológica: Aspectos de 
Mercado, Gestão e Sustentabilidade” (15 horas), “Interconexão de Redes” (24 
horas), “Laboratório de Redes” (15 horas), “Mercado Tecnológico” (12 horas), 
“Negócios On Line” (18 horas), “Organização e Arquitetura de Computadores” (18 
horas), “Princípios de Comunicação Digital e Arquitetura OSI” (18 horas), “Redes 
de Alta Velocidade” (24 horas), “Redes Locais” (24 horas), “Redes Ópticas” (12 
horas), “Segurança em Redes – Modelos, Mecanismos e Algorítmos” (18 horas), 
“Segurança em Redes II – Política, Defesas e Aplicações” (18 horas), “Sistemas 
Telecomunicações” (18 horas),  “Tecnologias de Redes Convergentes” (24 horas), 
“Tecnologias para Aplicações de Banda Larga” (21 horas), “Tópicos Avançados em 
Redes de Computadores” (15 horas). ------------------------------------------------------------ 
 
II.5.2. Renovação de Credenciamento de Currículo junto à CERT 
Aprovados os pedidos de renovação de credenciamento de currículo junto à CERT 
para os docentes: a) Prof. Dr. Antonio Marcos de Aguirra Massola, com 
vencimento em 07-12-2011, com perecer favorável emitido pela Profª Drª Selma 
Shin Shimizu Melnikoff; b) Prof. Dr. Paulo Sérgio Cugnasca, com vencimento em 
12-11-2011, com Parecer favorável emitido pelo Prof. Dr. Jorge Luis Risco 
Becerra. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
II.5.3. Proposta de Treinamento 
Aprovada a proposta de Treinamento (aberto) “Programa de Treinamento no 
Uso de Frameworks de Persistência com Banco de Dados”, a ser oferecido de 
04-10-11 a 04-10-2012, envolvendo o LTS - Laboratório de Tecnologia de 
Software, com o objetivo de dar conhecimento para o aluno persistir objetos em 
tabelas com e sem o uso de frameworks de persistência. Com o treinamento o 
aluno será capaz de entender as vantagens e desvantagens do emprego de 
frameworks de Persistência, além de conduzi-lo a análises críticas sobre seus 
processos de gerência de dados. O curso terá a coordenação da Profª Drª Solange 
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Nice Alves de Souza, com carga horária de 30 horas, sob gerência da FUSP, com 
recursos envolvidos em R$ 13.000,00. ----------------------------------------- 
 
II.5.4. Proposta de Projeto de Extensão  
Aprovada a proposta de Projeto de Extensão “Programa Desenvolvimento e 
Cidadania – Microinformática e Lixo Eletrônico”, junto ao GEA - Instituto de 
Ética e Meio Ambiente e à PETROBRÁS, no período de 09-09-11  a  31-12-2012, 
sob a coordenação da Profª Drª Tereza Cristina Melo de Brito Carvalho, 
envolvendo o LASSU - Laboratório de Sustentabilidade em Tecnologia da 
Informação e Comunicação, com gerência de recursos através da FDTE. O projeto 
tem como objetivo desenvolver um programa de treinamento teórico e prático para 
tratamento de lixo eletrônico, especifico para catadores de materiais recicláveis; 
oferecer este programa a cooperativas ou núcleos dessa categoria das cidades de 
São Paulo, Guarulhos, Diadema, São Bernardo do Campo, Ribeirão Pires e Mauá; 
e acompanhar tecnicamente a implantação destes procedimentos nestas 
comunidades. O projeto irá habilitar catadores de cooperativas e grupos de pessoas, 
das cidades envolvidas a trabalhar com lixo eletrônico, expandindo seu mercado de 
atuação, melhorando sua renda e garantindo que o lixo eletrônico obtido tenha um 
destino adequado do ponto de vista ambiental. Como produtos esperados, prevê-se 
promover a geração de renda das cooperativas/núcleos de catadores do Município 
de São Paulo, o que atualmente não acontece, a partir do início da coleta 
sistemática de lixo eletrônico e seu tratamento adequado, do ponto de vista 
econômico e ambiental, e também disseminar junto à população a importância do 
tratamento adequado de lixo eletrônico. Os recursos envolvidos são da ordem de 
R$ 201.600,00. ---------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
II.6. Pedidos de Afastamento de Docente  
II.6.1. Afastamentos a referendar: 
Referendado o pedido de afastamento do Prof. Dr. Moacyr Martucci Junior, de 
19 a 27-08-11, para sua participação na Delegação Brasileira nas reuniões da 
COSBAN, em Pequim / China -  Seul / Coréia, tendo como substituto o Prof. Dr. 
Antonio Mauro Saraiva. ---------------------------------------------------------------------------- 
 
II.6.2. Pedido de Afastamento a analisar: 
Aprovados os pedidos de afastamento de: a) Profª Drª Anarosa Alves Franco 
Brandão, de 09 a 17-10-11, para participar do evento 41th IEEE/ASEE Annual 
Frontiers in Education Conference, onde será apresentado oralmente o Artigo 
completo, IGRAF: An Interactive Graphical Software for CSET Education, em co-
autoria com Reginaldo do Prado e Leônidas de Oliveira Brandão ambos do IME-
USP. Também serão apresentados oralmente os artigos curtos A Framework Fo 
Building Interactive Learning Modules e Enhancing Interactive Geometry Systems 
with Intelligent tutoring Features, em co-autoria com Danilo Leite Dalmon e 
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Leônidas de Oliveira Brandão, e Seiji Isotani do ICMC-USP. O evento será em 
Rapid-City, South Dakota / EUA, tendo como substituta a Profª Dra. Anna Helena 
Reali Costa; b) Alteração de data de afastamento do Prof. Dr. Marco Antonio 
Simplício Jr., que será de 01 a 10-10-11, para participar 36th IEEE Conference on 
Local Computer Networks  (LCN’2011), em Bonn / Alemanha, e ainda, a mudança 
de substituto, que será a  Profª  Drª  Cíntia Borges Margi. --------------------------------- 
 
 
II.7. Relatórios de Viagem 
Aprovados os relatórios referentes aos afastamentos de: a) Prof. Dr. Anna Helena 
Reali Costa, de 09 a 19-07-11 para Barcelona / Espanha; b) Prof. Dr. Edison 
Spina, de 09 a 13-08-11 para Medellín / Colômbia; c) Prof. Dr. Paulo Sérgio 
Cugnasca, de 25-06 a 03-07-11 para Sydney / Nova Gales do Sul / Austrália. ------ 
 
 
II.8. Relatório de Atividades de Docente referente ao Período Probatório 
Aprovado o Relatório de Atividades em RDIDP da Profª Drª Selma Shin Shimizu 
Melnikoff, referente ao período de agosto/2009 a julho/2011, com vencimento em 
02-10-2011, com Parecer favorável emitido pelo Prof. Dr. Wilson Vicente Ruggiero.  
 
 
Nada mais a contar, a reunião deu-se por encerrada às 11h10min. e eu, Tânia 
Comi Pereira da Silva, secretária do Departamento de Engenharia de Computação 
e Sistemas Digitais, redigi e digitei a presente ata. 
 

* * * * * * 
 
 


