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ATA DA 252ª REUNIÃO DO CONSELHO DO DEPARTAMENTO DE 
ENGENHARIA  DE  COMPUTAÇÃO E SISTEMAS DIGITAIS  -  PCS 

 
Realizada em 05-07-12, às 08h00min. 
 
Presentes os professores doutores José Sidnei Colombo Martini, Selma Shin 
Shimizu Melnikoff, Anna Helena Reali Costa, Tereza Cristina Melo de Brito 
Carvalho, Solange Nice Alves de Souza, Cíntia Borges Margi, André Riyuiti 
Hirakawa, Jaime Simão Sichman e João Batista Camargo Júnior. Justificaram 
ausência os professores doutores Antônio Mauro Saraiva, Wilson Vicente 
Ruggiero, Moacyr Martucci Júnior, Jorge Rady de Almeida Prado, Paulo 
Sérgio Cugnasca, Reginaldo Arakaki, Romero Tori, Marco Túlio Carvalho de 
Andrade, Jorge Luis Risco Becerra e Edson Satoshi Gomi.  
 
 
 
I - EXPEDIENTE 
I.1. Análise da ata da 251ª reunião do Conselho. 
Aprovada. 
 
 
I.2. Comunicações 
I.2.1. Chefia do Departamento 

a) O Prof. Sidnei lembrou que foi solicitado a cada funcionário do PCS o 
seu Plano Individual de Melhorias, que servirá de instrumento para 
auxiliar na avaliação na carreira de funcionário, em sua próxima etapa. 
Informou que a secretária Tania inseriu em seu Plano de Melhorias a 
elaboração da ata de cada reunião de Conselho concluída até a sexta-
feira na semana seguinte e pede a colaboração dos senhores 
conselheiros para que ela atinja esse objetivo. ------------------------------ 

b) Prof. Sidnei informou que a Reitoria recebeu dentro do prazo 
estipulado os processos de movimentação na carreira de funcionários 
de somente 04 Unidades e que a Poli está entre elas. Desta forma, os 
funcionários da EPUSP promovidos receberão, já a partir do holerite 
de junho, o salário em seus novos enquadramentos. Registrou seus 
cumprimentos à Diretoria da Poli. ---------------------------------------------- 

c) Prof. Sidnei também registrou seu agradecimento ao Sr. Diretor, Prof. 
Cardoso, pelo suporte dado quanto à aquisição e instalações de 
equipamentos para as salas de aula. O prédio de Engenharia Elétrica 
recebeu 26 telas e projetores para todas as suas salas de aula. --------- 



 
ESCOLA POLITÉCNICA DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 

Departamento de Engenharia de Computação e Sistemas Digitais 

Ata 252-julho-2012 

 

 
Av. Prof. Luciano Gualberto – Trav. 3, 158 – CEP 05508-970– São Paulo – SP – BRASIL  

TEL.: 55 11 3091-5583 – FAX: 55 11 3091 5294 
 

2 / 11 
 
 

d) Foi publicada em 21-06-12 a Portaria que institui o Grupo de Trabalho 
para propor medidas de racionalização e simplificação da tramitação 
dos projetos dos NAPs, especialmente nas áreas de tecnologia da 
informação e comunicação. Prof. Saraiva foi solicitado a fazer parte 
desse Grupo. ------------------------------------------------------------------------- 

e) Também foi publicada, em 14-06-12, a Portaria que institui um Grupo 
de Trabalho para estudar a viabilidade da criação de habilitações 
envolvendo Engenharia Nuclear no âmbito da EPUSP: O Prof. Jorge 
Rady faz parte desse grupo. ----------------------------------------------------- 

f) Renovada a indicação da Profª Regina Melo Silveira como membro do 
Conselho Supervisor do SIBI. ---------------------------------------------------- 

g) O Sr. Reitor devolveu às Unidades todos os claros oriundos de 
aposentadorias e demissões voluntárias, que estavam pendentes. Os 
Chefes de Departamento receberam um correio eletrônico informando 
como ficam distribuídos nos Departamentos da Poli os 28 cargos 
recebidos de Professor Doutor. Com isso, o PCS pode dar início ao 
processo de concurso para contratação de um Professor Doutor MS-3 
em RTC, na vaga decorrente da aposentadoria voluntária do Prof. Dr. 
Benício José de Souza, independentemente de ter recebido 
recentemente uma vaga de docente temporário. O pedido de abertura 
de concurso poderá fazer parte da pauta de agosto, bem como o 
respectivo programa do concurso. No entanto, caso o Departamento 
verifique a necessidade de qualquer ajuste quanto ao Regime de 
Trabalho concedido, o Conselho deve aprovar o pedido de alteração 
do referido Regime de Trabalho. O Conselho decide inserir esse 
assunto como último item na pauta da presente reunião. ---------------- 

h) Prof. Sidnei informou que já estão abertas, na secretaria do PCS, as 
inscrições para o processo seletivo de docente temporário, na área de 
Sistemas Digitais. ------------------------------------------------------------------ 

i) Os Chefes de Departamento receberam um correio eletrônico 
informando que pedidos de permanência/concessão de claros de 
Professor Titular devem ser encaminhados juntamente com o Projeto 
Acadêmico do Departamento, articulado com o Plano de Metas da 
Unidade Prof. Sidnei sugeriu que o PCS elabore um plano envolvendo 
o pleito também para o curso de Computação da USP Leste. ---------- 

j) O PCS conta com 04 novos projetores, que já estão em uso. Além 
destes, foram solicitados mais 10 projetores. ------------------------------- 

 
I.2.2. Conselho Técnico Administrativo – CTA 

a) Os trâmites para a construção do prédio para instalação do curso da 
Poli em Santos estão em andamento. Há certa dificuldade com a 
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Secretaria da Educação, porém espera-se que em 2013 o prédio 
esteja totalmente liberado. ---------------------------------------------------------- 

b) O edifício Paula Souza, que foi o primeiro prédio oficial da Escola 
Politécnica e que hoje pertence à Fatec, pode ser devolvido em 
consórcio à Poli. A Diretoria da Escola espera que a Poli ocupe uma 
área desse prédio em setembro de 2012. --------------------------------------- 

c) Prof. Sidnei informou que foi licitado um pregão para a aquisição da 
infraestrutura de redes para a toda a EPUSP. No PCS, os serviços 
estão em andamento. Agora, a CTI fará essa expansão para toda a 
Universidade. --------------------------------------------------------------------------- 

d) A Comissão de Avaliação Acadêmica da Reitoria – CAA solicitou 
dados dos departamentos para estudar a concessão de cargos de 
Professor Titular. ---------------------------------------------------------------------- 

e) Prof. Sidnei informou que a Reitoria liberou os recursos para melhoria 
de infraestrutura dos laboratórios de ensino e que esse processo está 
em fase de divisão entre os departamentos. Disse que ao PCS foram 
concedidos R$ 502 mil, conforme solicitado no plano elaborado sob a 
coordenação do Prof. André Hirakawa. ---------------------------------------- 

f) Prof. Sidnei lembrou que, quanto ao projeto FAPESP para  
Infraestrutura de laboratórios, os recursos recebidos serviram para a  
aquisição de três unidades SSD, duas fontes cooler e um HD externo.  
Informou que o relatório sobre a aplicação desses recursos foi  
aprovado pela FAPESP. ------------------------------------------------------------ 

g) A obra do mezanino do PCS está sendo licitada. ---------------------------- 
h) Na última reunião do CTA, foi informado que os Coordenadores de 

Programas de Pós-Graduação irão receber bolsa da CAPES a partir de 
2013. A Profª Anna esclareceu que são somente os Coordenadores 
titulares. -------------------------------------------------------------------------------- 

i) Em 08-07-12, será feita a assinatura de um Termo com a Marinha para 
a cessão de terreno em Aramar para a instalação do curso de 
Engenharia Nuclear da Poli. Os Membros do CTA que quiserem 
participar desse evento devem avisar o Prof. Piqueira, com 
antecedência. -------------------------------------------------------------------------- 

j) O Sr. Fábio Ribeiro, Assistente Financeiro da Poli, informou que o novo 
sistema financeiro está funcionando e já pode ser consultado. No PCS, 
as pessoas autorizadas a acessar esse site são o Chefe de 
Departamento e o Prof. Carlos E. Cugnasca. ---------------------------------- 

 
I.2.3. Congregação 
Nada em especial a destacar. 
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I.2.4. Comissão de Orientação Didática – COD/EEL 
a) Um dos assuntos abordados na última reunião da COD foi a questão 

dos critérios adotados pelos Departamentos para a aplicação de 
provas substitutivas. Cada Departamento atua de maneira diferente e, 
para que haja uma conformidade entre os quatro Departamentos da 
Engenharia Elétrica, foi solicitado às COCs determinar qual critério 
adotado pelos Departamentos. Notou-se que a prova substitutiva tem-
se transformado em exame final. É importante que o aluno saiba logo 
no início do período letivo como o departamento atua em suas 
disciplinas. Desta forma, foi solicitado que todos os docentes deixem 
claro na primeira aula o critério que será utilizado. ------------------------- 

b) Prof. Sidnei falou da necessidade de entendimento sobre as 
atribuições das COCs e dos Departamentos. Comentou que na última 
quinta-feira, 28-06-12, em reunião na Reitoria, estranharam o fato de 
as bancas passarem na reunião do Conselho do PCS, pois, pelo 
Regimento, as bancas devem ser submetidas somente à aprovação 
das CCPs e, caso o Departamento queira, essas bancas seriam 
apenas comunicadas nas reuniões de Conselho, até porque a reunião 
da CCP antecede a reunião do Conselho. A Profª Selma lembrou que, 
essa questão veio à tona várias vezes e vários membros acham 
importante analisar a indicação dos membros de bancas. No entanto, 
agora existe um conjunto de docentes que pertencem às COCs e 
COACs e que dividem a responsabilidade de uma análise mais 
criteriosa dos assuntos, antes do encaminhamento dos mesmos às 
respectivas instâncias superiores. 

 
I.2.5. Comissão de Graduação e Coordenadoria dos Cursos 
Quadrimestrais 

a) Prof. João Batista informou que, a partir de agora, os alunos do curso 
quadrimestral serão atendidos na Seção de Alunos, como o são os 
alunos do curso semestral. Esta é uma medida que foi pensada e 
acordada com a Srª Ângela Buscema, Diretora Acadêmica. Prof. João 
Batista comentou que esta é uma mudança salutar, pois toda a Seção 
de Alunos receberá treinamento para tal e o atendimento aos alunos 
do quadrimestral não ficará mais sob a responsabilidade de uma única 
pessoa, mas de uma equipe.  --------------------------------------------------- 

b) Prof. Sidnei informou que no último sábado, dia 30-06-12, esteve com 
o Cônsul da Suíça, a pedido do Prof. Moacyr Martucci Júnior, e 
conversaram sobre a relação entre as Universidades de São Paulo e a 
ETH Zurich. Disse que foi assinado um Termo para intercâmbio de 
alunos de Graduação entre essas Universidades. Se for interessante, 
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pode dar andamento às providências para efetivação do intercâmbio 
com a Politécnica de Zurique e posteriormente criar o esquema de 
diploma duplo. ----------------------------------------------------------------------- 

c) A Profª Selma falou do andamento da EC-3. Disse que a Comissão do 
Ciclo Básico finalizou uma primeira proposta que será submetida à 
Comissão de Graduação da Escola, a CG. Essa proposta contempla 
as disciplinas comuns a todas as habilitações da Escola, incluindo 
disciplinas de cálculo, de física e disciplinas básicas de Engenharia. A 
Comissão da EC-3 das Elétricas se reuniu no dia 4/7/2012, para dar 
continuidade aos trabalhos. Essa Comissão realiza um estudo para 
uniformizar as ênfases da Elétrica até 3º ano. Estão previstas mais 
duas reuniões para apresentar uma proposta àaté a próxima CG. No 
PCS, a Comissão da EC-3 estabeleceu disciplinas que seriam 
oferecidas para todos os cursos do PCS, chamadas disciplinas 
núcleos, e outras que seriam agregadas para compor a estrutura 
curricular de cada curso, conforme o perfil definido. As disciplinas 
atuais estão sendo analisadas para serem ajustados a essa filisofia e 
incorporar modernização da área. Prof. Sidnei disse que esteve na 
USP Leste, para conhecer o projeto a construção do novo prédio, que 
será realizada nos mesmos moldes do campus de Lorena. Cada bloco 
tem 4 mil metros quadrados, já com formatações para salas de aula, 
de laboratórios e de secretarias. Esse projeto foi apresentado pelo 
Reitor ao Diretor da EACH. Prof. Sidnei disse que terá uma reunião 
com a Profª Selma sobre como será a ocupação desse espaço, 
inclusive infraestrutura de secretaria, para dar apoio aos alunos. Disse, 
ainda, que o Prof. Cardoso já ratificou o pedido de construção do 
prédio para o curso de Computação da USP Leste. Prof. Sidnei 
pretende organizar uma visita de docentes do PCS às instalações da 
USP Leste. Informou que o senhor governador, Dr. Geraldo Alkmin, 
concedeu um grande terreno ao lado do campus da USP Leste, para 
instalação de museus. ------------------------------------------------------------- 

 
I.2.6. Comissão de Estágios 
A Profª Solange informou que a Comissão de Estágios do PCS está 
contatando novas empresas para firmar novos convênios. Está sendo 
definida a data de reunião com os alunos. ----------------------------------------------- 
 
I.2.7. Comissão de Pós-Graduação 

a) Profª Anna informou que estão encerradas as inscrições do concurso 
para o Prêmio Capes de Tese. Não houve candidatos do PCS.  --------- 
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b) O período de inscrição para ingresso no 3º quadrimestre de Pós-
Graduação encerrou em 29-06-12. Foram 19 inscritos candidatos, dos 
quais 05 são para Doutorado e 14 para Mestrado. -------------------------- 

c) O exame de ingresso e de bolsas será em 19 de julho. O Prof. Paulo 
Barreto cuidará da parte de ingresso e a Profª Anarosa, de bolsas. ----- 

d) No dia 03-08-12, serão feitas as entrevistas com os ingressantes e, em 
seguida, a prova de inglês. Posteriormente será feito um workshop de 
Pós-Graduação do PCS com os novos ingressantes. Todos os 
orientadores estão convidados. Prof. Sidnei pediu aos docentes que 
registrem esse compromisso em suas agendas para haver uma 
participação expressiva dos professores do PCS nesse evento. A Profª 
Anna acrescentou que, nesse workshop, os alunos atuais 
apresentarão seus trabalhos aos ingressantes e, ao final do evento, o 
Programa PPGEE recepcionará os alunos de todas as áreas da 
Engenharia Elétrica. ------------------------------------------------------------------ 

e) A Profª Anna informou que já foram feitas 02 reuniões da COAC –
Sistemas Digitais. Na primeira reunião, o grupo estipulou um plano de 
trabalho, de onde surgiu a ideia desse Workshop. Na segunda reunião, 
foi discutido sobre qual disciplina será altamente recomendada e qual 
metodologia de pesquisa será oferecida. Como próxima etapa, o grupo 
está retomando o elenco de disciplinas oferecidas na área de Sistemas 
Digitais para avaliar quais as que realmente devem ser oferecidas 
regularmente e propiciar condições para que isso ocorra. Assim, será 
possível propor um elenco adequado de disciplinas e dar melhor 
acolhimento aos alunos, não só no plano individual mais também de 
tutoria. A Profª Anna falou da ideia de uma integração maior dos 
alunos de pós-graduação com os da graduação. É preciso difundir 
essa cultura de integração. A COAC pretende que, através do plano de 
pesquisa dos alunos e com o workshop, seja mais divulgado esse 
conceito. Profª Anna tem uma experiência muito positiva de integração 
com dois alunos, um orientado seu e um orientado do Prof. Carlos 
Cugnasca, que estão se conversando e partilhando ideias comuns, 
embora as disciplinas cursadas sejam diferentes. Prof. Sidnei sugeriu 
que, nas aulas, fosse convidado um docente de outra disciplina para 
avaliar como os docentes que não estejam oficialmente registrados na 
Pós-Graduação poderiam ser incluídos no programa. -------------------- 

f) A Profª Anna buscou esclarecimentos sobre o uso das verbas de Pós-
Graduação e descobriu que o Programa da Engenharia Elétrica é o 
que mais recebe verba da CAPES/PROAP. Dessa verba, a CCP tinha 
determinado que 90% são destinadas ao incentivo da participação de 
alunos em eventos no exterior. A outra parte é destinada a fomento e 
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incentivo à publicação de artigos. No PCS, o próprio departamento 
custeia a vinda de somente 01 professor externo para bancas de 
doutorado. No caso de excepcionalmente haver mais um externo que 
requeira esse tipo de despesa, o orientador deve consultar a Chefia do 
Departamento, justificando a necessidade desse custeio. Em última 
instância, pode-se recorrer à verba PROAP. Prof. Sidnei disse que 
recurso não poderá ser um delimitador na promoção da pós-graduação 
do Departamento. Foi assim deliberado, mas caso se verifique a 
necessidade de custear a vinda de mais um membro externo, o 
Departamento pode rever esse critério. A Profª Anna disse que no PCS 
nunca houve problema; sempre que foi solicitado o Departamento não 
se negou a auxiliar. A Profª Anna consultou a regra do programa e 
verificou que se deve utilizar essa verba até onde puder e o que 
extrapolar, poderia ser custeado pelo Departamento. Salientou que a 
verba do Programa é somente para o custeio de aluno para 
participação em congressos. ---------------------------------------------------- 

g) Prof. João Batista comentou sobre apoio na revisão de textos em 
inglês através de editores de revistas internacionais de grande 
impacto. Informou que alguns docentes têm usado essa ferramenta 
online e que o serviço é ótimo, extremamente útil e funciona muito 
bem, principalmente na revisão de papers em journals. O pesquisador 
envia o texto por e-mail, paga pelo cartão e depois de 5 dias eles 
devolvem com as correções. O resultado tem sido excelente e o 
serviço tem garantia. ------------------------------------------------------------------ 

 
I.2.8. Comissão de Pesquisa 

a) Prof. Jaime comentou que as últimas reuniões da Comissão de 
Pesquisa têm sido feitas juntamente com a Comissão de Pós-
Graduação da EPUSP, para melhor entrosamento entre essas áreas, e 
essa integração tem sido positiva. --------------------------------------------- 

b) Os resultados das bolsas PIBIC ainda não saíram. Até 2011, a 
estratégia da Pró-Reitoria de Pesquisa era divulgar o nome de todos 
os candidatos antes da concessão dessas bolsas. Neste ano de 2012, 
aquela Pró-Reitoria decidiu esperar o resultado da resposta do CNPq 
para a divulgação dos contemplados. Por isso, ainda não temos os 
nomes. --------------------------------------------------------------------------------- 

c) Prof. Sidnei informou sobre a divulgação da nova relação de projetos 
NAPs. Disse que, no PEA, o Prof. Nelson Kagan é o coordenador de 
um dos projetos que foram aprovados. Nesse projeto também 
participam docentes do PCS, como o próprio Prof. Sidnei e a Profª 
Tereza, através do LASSU, devido a questões relacionadas a 



 
ESCOLA POLITÉCNICA DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 

Departamento de Engenharia de Computação e Sistemas Digitais 

Ata 252-julho-2012 

 

 
Av. Prof. Luciano Gualberto – Trav. 3, 158 – CEP 05508-970– São Paulo – SP – BRASIL  

TEL.: 55 11 3091-5583 – FAX: 55 11 3091 5294 
 

8 / 11 
 
 

Sustentabilidade, tema que tem despertado grande interesse 
atualmente. Prof. Sidnei comentou que, como há uma área disponível, 
o LASSU irá em breve ocupar uma parte do prédio do ENERQ. -------- 

d) Profª Anna lembrou que a Profª Cristina Borba está reoferecendo o 
curso de redação em inglês. Prof. Sidnei comentou que precisou com 
urgência ter uma versão em inglês de seu currículo e currículo 
resumido e obteve uma ajuda imediata da Profª Cristina. Sugeriu que, 
após consultá-la, e se a mesma estiver de acordo, seja disponibilizado 
esse tipo de serviço dela para os currículos dos docentes do PCS. ----- 

 
I.2.9. Comissão de Cultura e Extensão Universitária 
Nada a comunicar. 
 
I.2.10. Comissão de Informática 
Prof. Sidnei disse que o CCE tem ajudado o PCS na atualização da rede de 
dados, bem como parte de telefonia para atualização dos ramais telefônicos e 
supressão da atual central telefonia interna do PCS, que está obsoleta. Prof. 
Jaime informou que o processo que trata dessa atualização já retornou para o 
PCS, para andamento dos serviços. ----------------------------------------------------- 
 
I.2.11. Comissão de Bibliotecas 
Nada a comunicar. 
 
I.2.12. Secretaria do Departamento 

a) Quanto ao andamento sobre os pedidos de ramais e desativação da 
atual central telefônica do PCS, foi feita a abertura de 97 chamados, 
sendo 41 para novos ramais e o restante para substituir os ramais da 
atual central telefônica do PCS. Neste final de semana, dias 07 e 08-
07-12, o CCE enviará ao PCS um pessoal, juntamente com uma 
equipe de empresa contratada para instalar um cabo para efetivar os 
serviços. Prof. Jaime disse que esse trabalho será feito em duas 
etapas e a conclusão do serviço deve ser rápida. Prof. Sidnei sugeriu 
usar o prédio da Engenharia Elétrica para ter uma cobertura com rede 
wi fi. ----------------------------------------------------------------------------------- 

b) Estão abertas até o dia 16-07-2012, junto ao SVORCC, as inscrições 
para o concurso de Livre-Docente no PCS. Os professores Doutores 
do PCS já haviam sido informados por e-mail, mas será enviado um 
lembrete eletrônico alertando-os para os prazos. -------------------------- 

c) O concurso de Livre-Docência do qual a Profª Tereza é candidata será 
realizado nos dias 13, 14 e 15-08-12. ----------------------------------------- 
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d) O período para as inscrições no processo seletivo de docente 
temporário, para atender à carga didática anteriormente ocupada pelo 
Prof. Benício José da Silva, será de 03 a 20-07-12, na secretaria do 
PCS. ---------------------------------------------------------------------------------- 

e) Em função da consulta feita pelos Conselheiros na última reunião 
deste colegiado, verificou-se que, para usar a vaga de visitantes de 
estacionamento, basta avisar a recepção/portaria do prédio, pois o 
porteiro também dispõe de um controle para abrir a cancela daquele 
estacionamento. -------------------------------------------------------------------- 

f) O funcionário Nilton Araújo do Carmo estará em férias por 20 dias a 
contar de 10-07-12. Será enviado um correio eletrônico aos docentes e 
funcionários informando a quem recorrer durante sua ausência. -------- 

 
I.2.13. Palavra aos Conselheiros 

a) A Profa Tereza informou sobre o andamento de projetos sociais da 
USP com comunidades carentes. Informou que, do dia 2 a 28 de julho 
de 2012, ocorre IDDS (International Development Design Summit), 
cujo objetivo é o desenvolvimento de tecnologias de baixo custo para 
comunidades carentes. No dia 13-07-12, será realizado um workshop 
dentro deste evento que envolverá professores de diversas 
universidades para discutir a continuidade das ações do IDDS e a 
criação de uma rede de inovação tecnológica com fins sociais, 
envolvendo universidades brasileiras e internacionais. O LASSU irá 
instalar e coordenar a criação desta rede com outras universidades 
Brasileiras. A Profª Tereza comentou que 15 países estão participando 
do IDDS. A Profª Tereza pretende que o workshop de fechamento do 
IDDS seja realizado no auditório do prédio de Administração da Poli. 
Comentou que é muito interessante divulgar esses trabalhos dos 
alunos junto à nossa comunidade. Prof. Sidnei pede que esse 
workshop seja divulgado no Departamento PCS.  -------------------------- 

b) Profa. Tereza informou que, no dia 02 de julho de 2012, o LASSU 
hospedou um workshop do MIT-CISR reunindo aproximadamente 65 
pessoas da indústria para discutir o papel de TI nos negócios e a 
incorporação de ações de sustentabilidade. ---------------------------------- 

c) Prof. Sidnei comunicou que nos dias 23, 24 e 25 de agosto de 2012 a 
Agência USP de Inovação irá realizar a “I USPiTec - Feira USP de 
Inovação e Empreendedorismo”, na EACH - Escola de Artes, Ciência e 
Humanidades, na USP/Leste. A Prefeitura do Campus de São Paulo 
experimentará disponibilizar uma linha de ônibus, nesse evento, para 
transportar as pessoas diretamente do campus da capital para o da 



 
ESCOLA POLITÉCNICA DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 

Departamento de Engenharia de Computação e Sistemas Digitais 

Ata 252-julho-2012 

 

 
Av. Prof. Luciano Gualberto – Trav. 3, 158 – CEP 05508-970– São Paulo – SP – BRASIL  

TEL.: 55 11 3091-5583 – FAX: 55 11 3091 5294 
 

10 / 11 
 
 

USP Leste. Será uma experiência que, se der certo, será analisada a 
possibilidade de mantê-la. --------------------------------------------------------- 

 
 
 
II - ORDEM DO DIA 
II.1. Graduação 
Nada a analisar. 
 
 
II.2. Pós-Graduação 
II.2.1. Defesa de Tese de Doutorado 
Aprovada a proposta de Banca Examinadora para Defesa de Tese de 
Doutorado de Nicolau Leal Werneck. ---------------------------------------------------- 
 
II.2.2. Exame de Qualificação no Programa de Doutorado 
Aprovada a proposta de Banca Examinadora para Exame de Qualificação no 
Programa de Doutorado dos candidatos: Geraldo Francisco Donegá 
Zafalon e Luis Gustavo Nardim. ---------------------------------------------------------- 
 
 
II.3. Pesquisa  
Nada a analisar. 
 
 
II.4. Projetos de Pesquisa e Extensão (simultâneas) 
Nada a analisar. 
 
 
II.5. Cultura e Extensão Universitária 
II.5.1. Participação de Docente em Atividade de Extensão 
Aprovados os pedidos de participação de docente em Atividades de Extensão 
para: a) Profª Drª Regina Melo Silveira, como colaboradora (art. 15) na 
Especificação da Plataforma do Fórum da Internet do Brasil, junto ao CGI – 
Comitê Gestor Internet do Brasil; b) Prof. Dr. Kechi Hirama, para ministração 
(art. 12) da disciplina “Qualidade de Software” no curso de Especialização 
“MBA – Tecnologia de Software” junto ao PECE --------------------------------------- 
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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 Graça Bressan junto à CERT, com Parecer favorável emitido pelo Prof. 
Dr. Sílvio Ernesto Barbin (PTC). ------------------------------------------------------------ 
 
II.6. Pedidos de Afastamento 
II.6.1. Afastamentos a referendar 
Referendados os pedidos de afastamento de: a) Prof. Dr. Antonio Mauro 
Saraiva (Copenhagem / Dinamarca, de 29-06 a 06-07); b) Prof. Dr. Edison 
Spina (Bruxelas, Bélgica, de 30-6 a 06-07-2012); c) Prof. Dr. Romero Tori 
(Sydney / Austrália, de 04 a 11-07-2012). ---------------------------------------------- 
 
II.7. Relatórios de Viagem 
Aprovados os relatórios referentes aos afastamentos de: a) Profª Drª Cíntia 
Borges Margi (Portland / EUA, de 08 a 15-06-2012); b) Profª Drª Solange 
Nice Alves de Souza (Madrid / Espanha, de 15 a 23-06-2012; c) Prof. Dr. 
Romero Tori (Boston / EUA, de 02 a 11-06-2012). --------------------------------- 
 
II.8. Alteração de Regime de Trabalho para solicitação de concurso de 
Professor Doutor. 
Em função do retorno às Unidades de todos os claros oriundos de 
aposentadorias e demissões voluntárias, que estavam pendentes, o PCS 
recebeu um cargo de Professor Doutor em RTC, na vaga decorrente da 
aposentadoria voluntária do Prof. Dr. Benício José de Souza. No entanto, 
caso o Departamento verifique a necessidade de qualquer ajuste quanto ao 
Regime de Trabalho concedido, o pedido de alteração deve ser enviado, com 
as devidas justificativas, para encaminhamento à Reitoria para as devidas 
providências, antes da solicitação de abertura do concurso. O Conselho 
decide que a vaga deve ser em RDIDP.  ------------------------------------------------- 
 
Nada mais a constar, a reunião deu-se por encerrada às 09h50 e eu, Tânia 
Comi Pereira da Silva, secretária do Departamento de Engenharia de 
Computação e Sistemas Digitais, redigi e digitei a presente ata. 
 

* * * * * 
 


