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ATA DA 256ª REUNIÃO DO CONSELHO DO DEPARTAMENTO DE 
ENGENHARIA  DE  COMPUTAÇÃO E SISTEMAS DIGITAIS  -  PCS 

 
Realizada em 04-10-12, às 08h00min. 
 
Presentes os professores doutores José Sidnei Colombo Martini, Selma Shin 
Shimizu Melnikoff, Anna Helena Reali Costa, André Riyuiti Hirakawa, Edson 
Satoshi Gomi, Graça Bressan, João José Neto, Jaime Simão Sichman, Romero 
Tori, Jorge Rady de Almeida Júnior, Paulo Sérgio Cugnasca, André Riyuiti 
Hirakawa e Jorge Luis Risco Becerra. Justificaram ausência os professores 
doutores Antonio Mauro Saraiva, Moacyr Martucci Júnior, Cíntia Borges Margi e 
Tereza Cristina Melo de Brito Carvalho. 
 
 

I - EXPEDIENTE 
I.1. Comunicações 
I.1.1. Chefia do Departamento 
a) As atas de setembro ordinária e extraordinária serão analisadas no próximo 

Conselho. ----------------------------------------------------------------------------------- 

b) Foi divulgado no Boletim da Agência FAPESP que a Sociedade Brasileira de 
Computação - SBC nomeou os professores doutores Jaime Simão Sichman, 
que também é Diretor do Centro de Computação Eletrônica (CCE), e José 
Carlos Maldonado, Diretor do Instituto de Ciências Matemáticas e de 
Computação (ICMC), para constarem no catálogo de “Distinguished 
Speakers” da ACM - Association for Computing Machinery, a maior 
sociedade científica e educacional na área de Computação no mundo. A 
ACM mantém esse catálogo internacional de palestrantes renomados que 
podem ser solicitados para proferir conferências em qualquer parte do 
mundo, com custos parcialmente cobertos pela ACM. ---------------------------- 

c) Prof. Sidnei solicitou aos docentes que revejam as ementas das disciplinas, 
ajustem as bibliografias e atualizem a relação de livros para aquisição. ------ 

d) Prof. Sidnei informou sobre o Workshop do Ministério do Meio Ambiente, 
coordenado pelo Prof. Pedro Correa, sobre Integração de Sistemas de 
Informação de Biodiversidade que será realizado no PCS. O evento ocorrerá 
nos dias 9, 10 e 11 de outubro na sala c1-49. -------------------------------------- 

 
I.1.2. Conselho Técnico Administrativo – CTA 
a) No CTA, O Prof. Piqueira comentou sobre o lançamento do Livro da Poli 

“Escola de Engenheiros e de Lideres”, que foi atualizado e está disponível 
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para ser entregue a visitantes de maior relevância. ---------------------------- 

b) Prof. Piqueira pediu a contribuição dos Departamentos para a impressão de 
folderes para o Escritório de Relacionamento da Poli. Foi feito um rateio 
onde contribuíram a CAEC – Grande Área Civil e os departamentos PTC, 
PEA, PMI. Ressaltou que o PCS sozinho bancou um número grande de 
exemplares e que, portanto, nem seria solicitado a contribuir nesta ou em 
próximas vezes. ------------------------------------------------------------------------- 

c) O Prof. Aquiles, do PEA, fez uma apresentação sobre Canal de Tecnologia, 
de responsabilidade da Poli, e a programação de televisão através do IPTV. 
O serviço foi inaugurado em 21-09-2012. ------------------------------------------ 

d) O Prof. Cardoso comentou sobre o sucesso do Workshop Interativo Poli e 
sobre a capacidade dos alunos em organizar esse evento. ------------------- 

e) Apresentados os Planos Departamentais para o Requerimento Institucional. 
A quase totalidade veio “Ad referendum” de seu Conselho. Como a Reitoria 
queria a aprovação formal e como se detectaram alterações que precisavam 
ser feitas, marcou-se uma reunião extraordinária do CTA para aprová-la. Na 
reunião extraordinária do CTA, em 20-09-2012, foi aprovado o Plano de 
Requerimento Institucional. ----------------------------------------------------------- 

f) O Curso de Engenharia Automotiva passou a ser um curso de 
Especialização e já tem nova turma. ----------------------------------------------- 

g) Foi mencionado o curso de Mestrado Profissionalizante em Ensino de 
Engenharia, com a UNIVESP, oferecido no prédio da Poli velha e cujos 
coordenadores são os professores Aquiles (PEA) e Nakao (PEF). ----------- 

h) O Fórum Mundial de Ciências, no Brasil em 2013, será sediado em parte na 
USP. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

i) O Laboratório de Inovação e Empreendedorismo da Poli promoveu um 
concurso com 10 arquitetos, e contou com a presença de Ruy Ohtake. ---- 

j) A Poli recebeu, através do PSI, a visita do Professor Emérito do MIT, Sidnei 
Yiip. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

k) No dia 10 de setembro o Prof. Orsini (PSI) completou 90 anos. -------------- 

l) Foi feita uma apresentação virtual, liderada pelo Prof. Jorge Alberto Soares 
Tenório (PMT), sobre Centro de Desenvolvimento Sustentável, uma 
atividade que pode congregar todos os grupos da Poli. ----------------------- 

m) Também foi mencionado o Centro de Estudo e Pesquisa sobre Desastres, 
na USP, ligado à Defesa Civil Federal, articulado pela Reitoria. --------------- 

n) A Presidência do IPT voltou a ter um representante da Poli, o Prof. 
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Fernando José Gomes Landgraf, que em seu discurso ressaltou a 
importância da Poli para aquele Instituto. ------------------------------------------- 

o) Foi mencionado o evento na FIESP, o seminário “A Lei de Cotas e a 
inclusão de trabalhadores com deficiência na indústria da energia elétrica”, 
realizado em 06-10-12, onde ocorreu uma rodada de negociações. --------- 

p) Foi solicitada a indicação de nomes para compor o Conselho Municipal de 
Meio Ambiente de Santos. A sugestão é que seja alguém do PMI, por conta 
do oferecimento do curso da Poli em Santos. -------------------------------------- 

q) Prof. Cardoso informou que está sendo encaminhado um pedido urgente de 
funcionários não docentes à Reitoria. ------------------------------------------------ 

 
I.1.3. Congregação 
Houve uma reunião Extraordinária da Congregação na qual foi feita a 
apresentação da EC-3 pelo Prof. Paul Jean, Presidente da CG/EPUSP.--------- 
 
I.1.4. Comissão de Orientação Didática – COD/EEL 
Na última reunião, falou-se sobre o volume de reformas que estão acontecendo 
no prédio de Engenharia Elétrica. Prof. Sidnei mencionou a reforma elétrica dos 
dutos na entrada do prédio, que está sendo fiscalizada pela Prefeitura do 
Campus USP da Capital. Essa obra está gerando desconforto durante a 
reforma, mas a reforma é necessária e o Prof. Sidnei agradeceu a compreensão 
de todos. ---------------------------------------------------------------------------------------- 
 
I.1.5. Comissão de Graduação e Coordenadoria dos Cu rsos Quadrimestrais 
Prof. Paulo Cugnasca informou, que na última reunião da CG, foi discutido o 
bloco de disciplinas básicas. Comentou que surgiram duas propostas: uma do 
Biênio, já conhecida, e uma da grande área Civil, o que causou discussão na 
CG, pois esta última foi uma contraproposta apresentada meio tardiamente e 
gerava uma intepretação diferente das demais COCS da Poli. Havia a tentativa 
de levá-las para a CG, mas a maioria dos presentes preferiu votar e a proposta 
aprovada foi a do Biênio. Dessa proposta constam as disciplinas mais básicas e 
comuns a toda Escola.  ---------------------------------------------------------------------- 
 
I.1.6. Comissão de Estágios 
a) Prof. Risco informou que o PCS está investindo numa atividade mais forte, 

que será um workshop voltado para alunos do 1º e 2º ano para consolidar 
com todas as turmas os trabalhos de divulgação de Estágios. ---------------- 

b) Prof. Sidnei informou sobre a vinda de uma funcionária, Patrícia Sanches, 
que irá auxiliar os trabalhos na área de Estágio. Atualmente ela trabalha na 
Seção de Compras da Reitoria, no Centro Empresarial e, por isso, levará 
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cerca de um mês para assumir as novas atividades neste Departamento. 
Essa nova funcionária fará outras atividades de relacionamentos 
internacionais do PCS. O Prof. Risco agradeceu aos professores pela 
colaboração que tem recebido sobre informes de intercâmbio e diploma 
duplo. Pede que abram vagas com ou sem bolsa para fazer estágios. ------- 

 
I.1.7. Comissão de Pós-Graduação 
a) Profª Anna lembrou aos presentes sobre o 1º Workshop de Pós-Graduação 

da área de concentração Sistemas Digitais, no dia 18-10-2012, das 09h00 às 
18h00, no Anfiteatro da Elétrica, e pede a participação de todos. Pôsteres 
ficarão expostos pelo prédio. Nesse dia, haverá uma competição entre os 
alunos para eleger os melhores trabalhos. Votam alunos de Graduação do 
PCS e de Pós-Graduação do Programa. A premiação será às 17h00. Esse 
evento, financiado pelo PCS, visa promover a comunicação entre alunos e 
docentes do PCS para saber o que está sendo feito etc. ------------------------- 

b) Prof. Sidnei sugeriu que se apresentasse um pequeno resumo sobre o tema 
de que tratam as teses apresentadas ao Conselho. ------------------------------- 

c) Profª Anna informou que o edital para o ingresso na Pós-Graduação em 
fevereiro de 2013 foi concluído e as inscrições poderão ser feitas a partir do 
dia 08-10-12. As datas estão no site da Pós-Graduação. A prova será em 29-
11-12.  --------------------------------------------------------------------------------------- 

d)  Após a apresentação das bancas de defesas, o Conselho discutiu qual 
procedimento que seria adequado à apresentação dessas bancas junto à 
CCP do Programa de Engenharia Elétrica. Após várias considerações, 
decidiu-se que o Conselho delega à COAC/PCS poderes para analisar e 
recomendar à CCP as bancas de Qualificação de Mestrado e Doutorado, bem 
como as de Dissertação de Mestrado e Teses de Doutorado do 
Departamento. ------------------------------------------------------------------------------ 

e) A Profª Anna lembrou que nos dias 24, 25 e 26-09-12 foi realizado um 
workshop de avaliação da pós-graduação interna USP, com vários critérios e 
ferramentas auxiliares. Haverá mudança significativa na avaliação de 
periódicos. Prof. Sidnei comentou que o número de avaliações tem sido 
grande, tomando um tempo considerável de vários docentes, pela 
necessidade de apuração de dados e definição de indicadores. Acha 
conveniente que se estabeleçam indicadores a serem utilizados nessas 
avaliações. ----------------------------------------------------------------------------------- 

 



 
ESCOLA POLITÉCNICA DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 

Departamento de Engenharia de Computação e Sistemas Digitais 

Ata 256-outubro-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 
 

5 / 10 
 
 

I.1.8. Comissão de Pesquisa 
Nada a comunicar. 
 
I.1.9. Comissão de Cultura e Extensão Universitária  
Nada a comunicar. 
 
I.1.10. Comissão de Informática 
Prof. Sidnei informou que está negociando a vinda de outro funcionário, 
especialista em redes. Disse que a funcionária Elizabeth Maria Barbosa Maciel 
foi convidada a trabalhar junto à Assessoria de Informática da Poli e sua ida 
para lá está sendo estudada. Assim, esse novo funcionário, Fábio Corrêa de 
Castro, que já foi do CCE e está atualmente na FM, mas quer sair de lá, deve vir 
e incorporar o quadro de funcionários do PCS. ------------------------------------------ 
 
I.1.11. Comissão de Bibliotecas 
a) A Profª Graça informou que chegaram livros comprados no começo do ano. 

Pede que se verifique o lote. Comentou que não tem faltado verba para a 
aquisição de livros didáticos e que os livros de Graduação que são solicitados 
têm sido adquiridos. A Profª Graça pediu aos docentes que atualizem as 
ementas me informou que, até janeiro de 2012, devem ser montados novos 
pedidos. -------------------------------------------------------------------------------------- 

b) Quanto à Revista do PCS, a Profª Graça Bressan e o Prof. Edson Gomi estão 
cuidando das novas edições. Foram publicados somente 03 números dessa 
Revista, sendo o último editado em 2007. A Profª Graça comentou que 
inicialmente a revista havia atingido o índice Qualis B4, porém ao final e caiu 
para B5. Prof. Gomi comentou que eles tentarão deslanchar a revista. Disse 
que devemos acreditar que ela é viável, que os problemas apresentados são 
solucionáveis e que um dos objetivos é atrair submissões de artigos. Prof. 
Sidnei pede que seja divulgado em toda reunião de Conselho o andamento 
dessa revista. Prof. Romero parabenizou a iniciativa e sugere que as pessoas 
se refiram a ela pelo título “Revista de Engenharia de Computação e 
Sistemas Digitais, veja mais abrangente que “Revista do PCS”. Acrescentou 
que, para se ter bons artigos, é importante fazer convênio com congressos. 
Profª Graça disse que tentou, mas ainda não conseguiu. ------------------------- 

c) A Profª Graça informou que, nos dias 15 a 18-10-2012, será realizado no 
Shopping Frei Caneca, o evento do SBC “Simpósio Brasileiro de Sistemas 
Multimídia WEB”, do qual ela e a Profª Regina Silveira são organizadoras. --- 

 
I.1.12. Secretaria do Departamento 
a) Após uma reunião com os coordenadores de Graduação do PCS, ficaram 

definidas as datas dos Projetos de Formatura, que serão nos dias 10 e 11-12-
2012 e do Workshop de Graduação do PCS, em 12-12-2012. A secretaria irá 
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enviar um correio eletrônico informando a todos sobre esses eventos e 
pedindo para que reservem essas datas em suas agendas. ---------------------- 

b) A secretária do PCS participou, nos dias 24 e 25-09-2012, do II Encontro 
Administrativo da Poli, com chefias administrativas e secretários de 
departamento. Nesse evento, foram abordados vários problemas 
administrativos (como processos administrativos ineficientes, relacionamento 
interpessoal, falta de motivação, falta de integração entre as áreas, 
problemas de infraestrutura, entre outros) e suas respectivas propostas de 
objetivos/ solução. Em breve, esse evento será divulgado a todos os 
funcionários da Escola. -------------------------------------------------------------------- 

c) O Prof. Sidnei mencionou que esteve presente na abertura da segunda turma 
do GESEC – Gestão do Secretariado da USP deste ano, que contou, 
também, com a presença do senhor Reitor. Comentou que somente nessa 
turma havia cerca de 270 participantes e que na primeira turma teve um 
número equivalente, o que denota a grande integração da categoria. --------- 

 
I.1.13. Palavra aos Conselheiros 
a) Prof. Jaime comunicou que está em final a migração do e-mail corporativo 

“usp.br” para hospedagem no CCE. Comentou que existe interesse da Poli 
em também migrar seu e-mail corporativo para hospedagem no CCE. ------- 

b) Prof. Jaime lembrou que o evento GEINFO – Gestão de Informática da USP 
ocorrerá na próxima semana, entre os dias 07 a 10-10-12, onde haverá 
novidades no tema de construção de um Data Center. -------------------------- 

c) Prof. André informou que foi solicitada à COD a criação de um espaço para 
instalação temporária de um trecho de linha eletrônica, para testar um robô 
que anda sobre trilhos. Esse espaço já está sendo usado pelo laboratório 
LAA. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

d) O Prof. André consultou a chefia sobre a pauta do almoço com o senhor 
Reitor, agendada para o dia 08-10-12. Prof. Sidnei explicou que foram 
convidados somente os representantes titulares membros do Conselho de 
cada Departamento da Escola e que a pauta é aberta. O almoço acontecerá 
no prédio da Reitoria. Trata-se de um desejo do Reitor em ter a oportunidade 
de estar com cada membro de Conselho de todos os Departamentos. Prof. 
Sidnei informou que é de interesse do senhor Reitor também fazer uma 
integração com os docentes aposentados da USP. Comentou que no dia 03-
10-12 houve um jantar com todos os docentes aposentados, quando 
estiveram presentes algumas personalidades do mundo acadêmico, como o 
Dr. Sylvio Sawaya, que entrou na aposentadoria compulsória de 70 anos. Foi 
um Encontro de Gerações com uma dinâmica onde as pessoas puderam de 
se reencontrar e se confraternizar. Esse almoço com os conselheiros segue 
essa mesma linha. Prof. Sidnei disse que o atual Reitor valoriza o 
“compartilhar” para que as pessoas se aproximem. Vale a pena que os 
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assuntos que nos forem pertinentes sejam abordados nesse almoço. Sugere 
pautar a questão de recursos para os departamentos, as avaliações da 
Universidade etc. --------------------------------------------------------------------------- 

e) Prof. João José comunicou que está organizando a 7ª edição do evento WTA, 
a se realizar em 06 e 07-02-2013. A última edição foi considerada a mais 
importante de todas por conta dos contatos e do retorno que se teve com 
evento. Prof. João José pediu apoio com recursos para viabilizar o evento. 
Prof. Sidnei disse que participou de um evento no campus de Lorena, em que 
houve a participação de um professor indiano da Universidade de Nashville e 
essa participação foi feita através do Skype. Foi muito interessante e o Prof. 
Sidnei sugeriu que o WTA utilizasse esse tipo de recurso. ---------------------- 

f) O Prof. João José comentou que o Representante Discente Diego Rabatone 
Oliveira tem aula de laboratório às quintas-feiras pela manhã e por isso tem 
estado ausente nas reuniões de Conselho. Prof. Sidnei sugeriu que o aluno 
esteja presente no início das reuniões de Conselho para apresentar suas 
comunicações e depois volte para o laboratório. Prof. Paulo comentou que 
percebe a ausência desses alunos em outras instâncias, como nos 
Conselhos de Classe e inclusive na COC. Prof. Sidnei também pediu que 
fosse feita uma reunião da chefia, com todos os representantes discentes 
para falar a respeito dessa representação nas reuniões do Departamento. -- 

g) Prof. Paulo, a pedido da Profª Selma, falou sobre a SEMOP- Semana de 
Opções da Elétrica, organizada pelo Centrinho. Representaram a COC a 
Profª Selma e o Prof. Risco, esclarecendo aos alunos sobre os dois cursos de 
Computação. -------------------------------------------------------------------------------- 

h) Prof. Sidnei lembrou que no domingo, dia 30, foi o Dia da Secretária e que, 
para prestigiá-las, almoçou com as secretárias do PCS no dia 03-10-12. 
Informou que também, em breve, haverá um almoço com os técnicos, para 
celebração da profissão e assim, prestigiar a todos. ------------------------------ 

 
 
II - ORDEM DO DIA 

II.1. Graduação 
II.1.1. Contratação de aluno monitor 
Referendado o pedido de contratação de Jorge Luiz Dias Pinaya , como aluno 
monitor, tendo como docente responsável o Prof. Dr. Marco Túlio Carvalho de 
Andrade, para dar suporte ao docente na disciplina 2215, para 240 alunos. ------ 
 
II.2. Pós-Graduação 
II.2.1. Exame de Qualificação no Programa de Doutor ado 



 
ESCOLA POLITÉCNICA DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 

Departamento de Engenharia de Computação e Sistemas Digitais 

Ata 256-outubro-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 / 10 
 
 

Apresentadas as Bancas Examinadoras para Exame de Qualificação no 
Programa de Doutorado dos candidatos Demóstenes Zegarra Rodríguez, 
Osvaldo Gogliano Sobrinho e Celso Luis Zacari Faria . ---------------------------- 
 
II.2.2. Dissertação de Mestrado: 
Apresentadas as Bancas Examinadoras para Dissertação de Mestrado dos 
candidatos Fábio Martins do Carmo  e Fernando Tarlá Cardoso Lemos. ------ 
 
 
II.3. Pesquisa  
Nada a analisar. 
 
 
II.4. Projetos de Pesquisa e Extensão (simultâneas)  
II.4.1. Proposta de Projeto de Pesquisa e Extensão 
Aprovada a proposta de projeto Estudos de processos e técnicas para apoiar 
o aumento de qualidade e produtividade de software , sob a coordenação da 
Profª Drª Anarosa Alves Franco Brandão, financiado pelo PrimeUp, envolvendo 
o LTI – Laboratório de Técnicas Inteligentes, sob gerência de recursos através 
da FUSP. O projeto tem por objetivo a pesquisa e desenvolvimento em 
processos e técnicas para apoiar o aumento de qualidade e produtividade de 
software, notadamente no que se refere a testes funcionais e não funcionais em 
sistemas complexos que rodam em cenário reais. O uso e extensão de 
ferramentas para automatizar o processo é características determinante do 
projeto, e tem como produtos esperados a publicação de artigos em congressos 
e trabalhos de iniciação científica. Os recursos envolvidos são da ordem de R$ 
80.000,00, aproximadamente. -------------------------------------------------------------- 
 
II.4.2. Atividades de Convênio/Contrato (art.16)  
Aprovado o exercício de atividades Atividades de Convênio/Contrato (art.16) do 
Prof. Dr. Jorge Rady de Almeida Júnior , como participante do Projeto, já 
firmado, de Pesquisa e Extensão “Desenvolvimento de Análise de Segurança e 
Disponibilidade de Sistemas de Controle Metroferroviários” junto à Cia. do 
Metropolitano de São Paulo, por 02 anos, com dedicação de 4 horas semanais, 
com gerência de recursos através da FDTE. --------------------------------------------- 
 
 
II.5. Cultura e Extensão Universitária 
II.5.1.  Participação de Docente em Atividade de Ex tensão: 
a) Atividades de Assessoria/Consultoria/Coordenação  de Cursos (art.15)  
Aprovada a participação em atividades de Assessoria / Consultoria / 
Coordenação de Cursos (art.15) do Prof. Dr. Carlos Eduardo Cugnasca , na 
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Vice-Coordenação do MBA – USP – Sustentabilidade em Tecnologia de 
Informação e Comunicação, pelo PCS/EPUSP, por 1 ano e 4 meses, de 14-12-
12 a 06-03-2014, com dedicação de , tendo como objetivo a realização de 
atividades de formação de profissionais em nível inicial e intermediário de sua 
carreira, com desejo de ascender comum a atuação diferenciada na área de TIC 
(Tecnologia da Informação e Comunicação) com orientação à sustentabilidade.-- 
 
II.5.2. Proposta de Curso de Extensão 
II.5.2.a) A referendar: 
Referendada a proposta de curso aberto de Especialização Tecnologia de 
Software – MBA – USP , a ser oferecido no período de 18-02-2013 a 18-05-
2014, com carga horária de 30m horas, tendo como objetivo capacitar os alunos 
em programação orientada a objetos, através de conceitos e exercícios práticos 
em sala de aula, envolvendo o LTS - Laboratório de Tecnologia de Software sob 
a coordenação dos docentes Profª Drª Selma Shin Shimizu Melnikoff e Prof. Dr. 
Kechi Hirama, com gerência de recursos através do PECE. ------------------------- 
 
II.5.2.b) A analisar: 
Aprovada as propostas de curso fechado de Difusão: a) Programação 
Orientada a Objetos – JAVA , para o período de 21-01 a 15-04-2013, com 
carga horária de 30 horas, envolvendo o LTS - Laboratório de Tecnologia de 
Software, sob a coordenação da Profª Drª Selma Shin Shimizu Melnikoff, com 
gerência de recursos através do PECE. O curso tem como objetivo dotar os 
profissionais com conhecimentos atuais, para enfrentar os desafios inerentes às 
constantes transformações de recursos e técnicas da área de computação e 
informática, preparando-os para assumir responsabilidades tanto técnica quanto 
gerencial; b) Programação Orientada a Objetos – JAVA , para o período de 
19-03 a 11-06-2013, com carga horária de 30 horas, envolvendo o LTS - 
Laboratório de Tecnologia de Software, sob a coordenação da Profª Drª Selma 
Shin Shimizu Melnikoff, com gerência de recursos através do PECE. O curso 
tem como objetivo de capacitar os alunos em programação orientada a objetos, 
através de conceitos exercícios práticos em sala de aula. --------------------------- 
 
 
II.6. Pedidos de Afastamento 
II.6.1. Afastamentos a analisar 
Aprovado o pedido de afastamento da Profª Drª Cíntia Borges Margi  para 
Toronto / Canadá, de 02 a 10-11-12. ----------------------------------------------------- 
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II.6.2. Afastamentos a referendar 
Referendado os pedidos de afastamento de Prof. Dr. Antonio Mauro Saraiva  
(San Marino / Itália, de 08 a 15-10-2012), e Profª Drª Cíntia Borges Margi  
(Guadalajara / México, de 02 a 05-10-12). ------------------------------------------------ 
 
 
II.7. Relatórios de Viagem 
Aprovado o relatório referente ao afastamento do Prof. Dr. André Riyuiti  
Hirakawa para Zurich / Suíça, de 08 a 15-09-2012. ------------------------------------- 
 
 
II.8. Plano de Requerimento Institucional 
Apresentado o Plano de Requerimento Institucional em contribuição e 
solicitação do PCS para o Plano de Requerimento Institucional da Escola 
Politécnica da Universidade de São Paulo, para atendimento ao ofício 
GR/CIRC/256 de 2012. Foram considerados os dois novos cursos a serem 
oferecidos pelo PCS: o curso de Engenharia Elétrica noturno (oferecido em 
conjunto com os demais departamentos da Poli-Elétrica), já aprovado no CoG e 
o curso de Engenharia de Computação – ênfase em Sistemas Corporativos, a 
ser oferecido no campus da USP Leste, que está em estágio de elaboração em 
atendimento à solicitação da Universidade de São Paulo. Consta desse 
documento que “Para atender à demanda adicional gerada pela implantação 
desse novo curso de Engenharia de Computação – ênfase em Sistemas 
Corporativos, prevê-se a necessidade de 35 novas vagas para atuarem no 
campus da USP Leste, sendo 29 para a EPUSP e 6 para outros institutos que 
oferecerão disciplinas do ciclo básico. Das vagas da EPUSP, 22 destinam-se ao 
PCS e 7 vagas serão para outros departamentos da EPUSP”. Após a 
apresentação o item é colocado em discussão. Não havendo considerações, o 
Conselho referenda o Plano de Requerimento Institucional do PCS. -------------- 
 
Nada mais a constar, a reunião deu-se por encerrada às 10h40min. e eu, Tânia 
Comi Pereira da Silva, secretária do Departamento de Engenharia de 
Computação e Sistemas Digitais, redigi e digitei a presente ata. 
 

* * * * * 
 
 


