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ATA DA 257ª REUNIÃO DO CONSELHO DO DEPARTAMENTO DE 
ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO E SISTEMAS DIGITAIS  -  PCS 

 
Realizada em 01-11-12, às 08h00min. 
 
Presentes os professores doutores José Sidnei Colombo Martini, Antonio 
Mauro Saraiva, Selma Shin Shimizu Melnikoff, Anna Helena Reali Costa, André 
Riyuiti Hirakawa, Edson Satoshi Gomi, Graça Bressan, João José Neto, 
Romero Tori, Jorge Rady de Almeida Júnior, Paulo Sérgio Cugnasca, Jorge 
Luís Risco Becerra, Cíntia Borges Margi e Solange Nice Alves de Souza. 
Justificaram ausência os professores doutores Moacyr Martucci Júnior e Jaime 
Simão Sichman. 
 
 
I - EXPEDIENTE 
I.1. Análise das atas da 254ª, 255ª e 256ª reuniões do Conselho. 
Aprovadas. 
 
I.2. Comunicações 
I.2.1. Chefia do Departamento 

a) Prof. Sidnei fez uma manifestação enaltecendo a vida acadêmica do 
Prof. José Augusto Martins, ex-Diretor da Poli, falecido em 29-10-2012, 
e de quem foi assistente. --------------------------------------------------------- 

b) No dia 25-10-12 o Departamento recebeu a visita do Prof. Dr. Artur 
Ziviani do LNCC, que proferiu uma palestra promovida pelo GSC - 
Grupo de Sistemas Complexos do PCS. -------------------------------------- 

c) O PCS também recebeu a visita do Prof. Licínio Gomes Roque, do 
Departamento de Engenharia Informática da Universidade de Coimbra, 
Portugal, e renomado pesquisador na área de jogos digitais, no dia 30-
10-12. --------------------------------------------------------------------------------- 

d) Prof. Sidnei recebeu no dia 31-10-12 o pedido do Prof. Paulo Barreto 
para sua exoneração da suplência da coordenação de Pós-Graduação. 
O docente alegou problemas de excesso de atividades e necessidade 
de cuidados com a saúde. Em função dessa situação, deverá ser 
indicado novo suplente. Será feita nova eleição com os orientadores da 
área para indicação da suplência no período que resta do mandato. ---- 

e) Prof. Sidnei participou da cerimônia de 95 anos de Engenharia Elétrica 
da Universidade Mackenzie e salientou a importância dessa celebração. 
O Coordenador daquele curso é o Prof. Paulo Garcia, ex-orientado seu. 

f) Prof. Sidnei lembrou que o departamento está às vésperas do início das 
obras de reformas das salas. Será feita uma reunião para coordenação 
da logística para o decorrer das obras. ---------------------------------------- 
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g) Também está em andamento a reforma de todas as instalações elétricas 
do prédio, fiscalizada por equipe da Prefeitura do Campus e sob a 
responsabilidade da área de Serviços Gerais da EPUSP. ------------------ 

h) No dia 12-11-12 ocorrerá um workshop sobre gestão de infraestrutura 
urbana da USP, o SIGINURB, que o Prof. Sidnei está coordenando junto 
com o Prof. André Hirakawa. Além desse evento, no dia 28-11-12 
haverá uma programação de dia todo do 1º Workshop do PROPESC, 
um programa de experimentação em todo o campus, envolvendo 
pesquisas diversas usando o campus como laboratório. -------------------- 

i) Prof. Sidnei participou do GEINDI - Gestão de Dirigentes de Unidades 
da USP. Nesse evento, o senhor Reitor distribuiu vagas novas de 
docente às Unidades. Foram 13 vagas para a Poli, distribuídas entre os 
departamentos que estão realmente em crise. Nessa remessa, o PCS 
não foi contemplado. O GEINDI teve início com uma palestra do prof. 
Goldemberg sobre o significa a USP e seu papel na sociedade. 
Também houve discussões do impacto das diversas comissões das 
Unidades com os seus departamentos. ---------------------------------------- 

j) Prof. Sidnei falou sobre os reflexos das avaliações na Universidade, 
referente ao Plano de Carreira dos docentes e dos funcionários. Esse 
processo, capitaneado pela Reitoria, teve algumas imperfeições. No 
entanto, era necessário fazer algo de concreto para se obter propostas 
objetivas de mudança desse processo. O Prof. Saraiva reforçou que 
nessas questões de avaliações tem sempre as reações do “dia 
seguinte” e pode ter havido algumas inadequações, mas é importante 
nos preservarmos enquanto Unidade. Pede que continue o 
entrosamento entre os docentes e funcionários do departamento. Nas 
avaliações de docentes, o Parecer, que é importante para nortear, não 
aparecia, mas somente o nome do parecerista. Isso gerou certo 
desconforto. Prof. Sidnei comentou que este é o momento de se 
transformar essas rodadas em efetivos auxílios a cada pessoa para 
melhoria individual e não tomar esse resultado como um demérito. ------ 

k) Prof. Sidnei fez um agradecimento ao Prof. Gomi e sua equipe pelo 
trabalho de digitalização de todas as atas do Conselho, além dos 
pareceres e livros da Biblioteca Brasiliana. Prof. Gomi informou que está 
sendo preparado um programa que visa disponibilizar aos docentes as 
atas que foram digitalizadas. Prof. Sidnei pede uma breve apresentação 
desse programa. -------------------------------------------------------------------- 

 
I.2.2. Conselho Técnico Administrativo – CTA 

a) A Universidade terá um Centro de Pesquisas de Desastres, a ser 
instalado no Polo Tecnológico da USP. ----------------------------------------- 

b) A Poli conquistou, através do Prof. Benedito Braga, uma posição no 
Conselho Mundial de Água. -------------------------------------------------------- 
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c) Até o dia 15-10-12 será feita a desocupação dos barracões. Aquele 
espaço será demolido, pois se localiza numa área de preservação do 
meio ambiente e precisa ser liberado. ----------------------------------------- 

d) O Curso noturno está em andamento, com Parecer favorável da 
Procuradoria Geral. ---------------------------------------------------------------- 

e) O Prefeito Kassab foi convidado pela Reitoria a passar 01 ano na USP, 
no Núcleo de Estudos da Cidade, para externar as oportunidades que 
pode se abrir dentro da Universidade. ----------------------------------------- 

f) Houve um aumento do número de inscrições na FUVEST atingindo 160 
mil alunos inscritos este ano. ----------------------------------------------------- 

g) Foi feita uma reunião com arqtº Ruy Otake e o Prof. Massola, para tratar 
de um projeto do centro de Convenções na USP LESTE e Centro de 
Museus. ------------------------------------------------------------------------------ 

h) Em decorrência da reunião do CO de 25-09-2012, haverá discussões 
setoriais (departamentos) sobre “inclusão/cotas sociais”, para a reunião 
da Congregação extraordinária temática. Tal assunto está incluído no 
Item I.12 desta pauta. ------------------------------------------------------------- 

 
I.2.3. Congregação 

a) Foram abordados dois temas: inclusão social / cotas e a questão da 
Estrutura do Poder da USP, como preparação para discussão das 
eleições universitárias. Serão encaminhadas aos departamentos as 
sugestões apesentadas pelo Prof. Galvão (PEA), para auxiliar na 
análise, pelos departamentos, da Estrutura do Poder da USP. ----------- 

b) Foi referendada e mantida a mesma lista de assessores das várias CAS, 
aprovadas anteriormente, para fazer parte desse processo de avaliação. 
A Profª Anna comentou que ela foi um dos avaliadores e achou estranho 
o fato de se divulgar o nome dos avaliadores e não o Parecer que cada 
um emitiu. ----------------------------------------------------------------------------- 

 
I.2.4. Comissão de Orientação Didática – COD/EEL 
Não houve reunião. 
 
I.2.5. Comissão de Graduação e Coordenadoria dos Cursos 
Quadrimestrais 

a) O Prof. Paulo Cugnasca iniciará a alocação didática para 2013. Em 
meados de novembro esse trabalho deve estar concluído. Por isso, foi 
solicitada com antecedência a programação de férias e de licença-
prêmio dos docentes para 2013. ------------------------------------------------- 

b) A Profª Selma informou que está sendo finalizado o Plano Político 
Pedagógico do Curso de Engenharia de Computação - ênfase Sistemas 
Corporativos, a ser oferecido na USP/Leste a partir de 2014. O texto 
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está sendo verificado pelo Prof. Paulo e, quanto à parte de recursos, 
pelo Prof. André. A parte das ementas também está quase no fim. ------ 

c) A proposta para a EC-3 ainda está sendo estudada, mas há muitas 
reivindicações dos departamentos. ---------------------------------------------- 

d) Prof. Paulo comentou que o curso da USP/Leste está previsto para 
2014. Já para a EC-3, embora mais atrasada, as aprovações são mais 
rápidas e o prazo para fechar a proposta vai até maio de 2013. Esse 
prazo tende a ser estendido. ------------------------------------------------------ 

e) A Profª Selma informou que ainda está sendo discutida a questão dos 
conteúdos das disciplinas para o Ciclo Básico. Comentou que o pessoal 
do Instº de Física e da Matemática estão tendo mais trabalho, pois são 
necessárias algumas acomodações das disciplinas, mas o processo 
está caminhando. ------------------------------------------------------------------- 

f) Prof. Paulo lembrou que o Workshop de Graduação será no dia 12-12-
12 e terá como tema a EC-3. Este ano será discutida a proposta dos 
cursos novos. ------------------------------------------------------------------------ 

 
I.2.6. Comissão de Estágios 

a) Os professores Risco e Solange fizeram uma apresentação sobre 
Estágio. Falaram dos eventos realizados em 2012 e dos trabalhos em 
andamento para apoio a Estágios. No 1º semestre de 2012 o PCS teve 
110 alunos entre 1º e 2º ano. Desses, 65 alunos estão em estágios. 
Empresas que oferecem estágios estão no portal. Têm sido feitas 
reuniões periódicas com as empresas para apresentar a proposta de 
estágios e estreitar relacionamentos. Na apresentação também estão 
contemplados os estágios não obrigatórios. Os três professores da 
Comissão se revezam no atendimento a alunos, diariamente e a 
qualquer momento. É importante essa orientação aos alunos para 
saberem como se comportarem nas empresas, na fase de estágio. 
Também estão disponíveis aos docentes, para esclarecer sobre 
qualquer atividade desempenhada pelo grupo. Também são observados 
os trabalhos de estágio no exterior, em intercâmbio e diploma duplo. 
Falaram sobre o evento “Sou Poli Computação”, para alunos do biênio, 
que teve excelente recepção pelos alunos. Estão sendo, inclusive, 
implantadas algumas sugestões dos alunos e até de ex-alunos, que 
contribuem permanentemente, além de temas para os eventos 
sugeridos pelos docentes. Com isso, está sendo atingido o objetivo de 
engajar os alunos de 1 e 2º ano da Computação. Outras ações também 
estão sendo conseguidas, como a incorporação dos trabalhos de 
projetos de formatura com seu estágio na empresa e a inserção do 
aluno no mercado de trabalho, além da certificação IBM. Além disso, há 
participação da Comissão de Estágio na Comissão do Curso de 
Computação da USP/Leste. ------------------------------------------------------- 
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b) Prof. Risco mencionou um evento que ocorreu na Poli, no Auditório da 
Engenharia Elétrica, sobre o qual foi informado erroneamente que a 
Comissão de Estágios é quem o havia organizado, o que não procede. 
O evento havia sido organizado por alunos. Prof. Risco informou que a 
Comissão de Estágios está à disposição para informar e/ou esclarecer 
todas as atividades que vem sendo desenvolvidas pela comissão. Prof. 
Sidnei informou que a reserva do Auditório foi feita com alegada 
atividade de oferta e estágios. Pede aos gestores que, ao surgir algum 
desconforto, que se procure, de maneira mais discreta possível, dar 
solução ao problema em sua origem. Apesar de tudo, o clima do PCS é 
invejado, em termos de harmonia. Pede que se preserve esse espírito. 
Prof. Saraiva pediu ao Prof. Jorge Risco que fosse observada a 
alimentação de dados relativos a Estágio no site do PCS. O trabalho do 
PCS em estágio é conhecido e esses eventos devem ser notificados de 
maneira mais efetiva no portal do PCS. O Prof. Sidnei sugere que cada 
grupo disponibilize no portal cerca de uns 06 slides a divulgação das 
atividades de suas áreas. --------------------------------------------------------- 

c) Prof. Sidnei lembrou que a nova funcionária Patrícia Sandes iniciará 
suas atividades no PCS em 03 de dezembro e ficará alocada na 
secretaria somente para atender assuntos relacionados a Estágios. ---- 

 
I. 2.7. Comissão de Pós-Graduação 

a) A Profª Anna comentou sobre o pedido de mudança do nome da área de 
concentração. Em consulta feita diretamente com a Reitoria foram 
obtidas 02 respostas diferentes. Para evitar novos transtornos, o 
primeiro passo para a solução dessa mudança é, com a anuência do 
Conselho Departamental, passar a solicitação pela CCP e CPG. 
Consultados os conselheiros, todos se manifestaram em acordo. Será 
enviado um ofício do PCS para CPG, solicitando a efetiva alteração do 
nome da Área de Concentração 3141 do Programa de Pós-Graduação 
em Engenharia Elétrica (PPGEE) da Escola Politécnica da Universidade 
de São Paulo (EPUSP) passando de “Sistemas Digitais” para 
“Engenharia de Computação”. --------------------------------------------------- 

b) Profª Anna comentou que vários docentes não estão credenciados. 
Recomenda fortemente que se credenciem. Lembrou, inclusive, de 
atualizarem seus dados no Lattes, principalmente todos os docentes 
que tenham orientados, para embasar o Relatório CAPES. A Profª Anna 
disse que este ano é muito importante por ser o fechamento do triênio. 
Disse, ainda, que o ponto principal para o CAPES são as publicações. 
Pede cuidado quanto à precisão das informações, principalmente de 
2012, observando as publicações e os projetos. Comentou que a 
FAPESP não está mais utilizando o LATTES. Pede que seja utilizado o 
google acadêmico (Google Scholars) ou o Researcher ID. Solicita aos 
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conselheiros incentivarem os colegas a colocar seu perfil nesses dois 
portais. O Prof. Saraiva acha importante ter alguém ajudando no 
preenchimento do LATTES e disse que há empresas oferecendo esse 
serviço. -------------------------------------------------------------------------------- 

c) O evento do dia 18-10-12, Workshop de Pós-Graduação da área de 
concentração de Sistemas Digitais, foi um sucesso, com ampla 
aprovação dos alunos, dos professores do PCS e dos outros 
departamentos, além da CCP, que ficou feliz com a iniciativa. A Profª 
Anna agradeceu o apoio do PCS, tanto financeiro quanto de pessoal, 
principalmente a funcionária Mayra, que trabalhou muito, assim como o 
Daniel, Nilton, Alex e Lourdes. Na hora do almoço houve uma palestra 
de apresentação da Pós-Graduação e da Pesquisa para os alunos de 
Graduação. --------------------------------------------------------------------------- 

d) As inscrições para Pós-Graduação vão até 22-11-12. O exame de 
Ingresso e obtenção de bolsa será no dia 29-11-12. ------------------------ 

e) As inscrições para a prova de inglês para Mestrado e Doutorado 
deverão ser feitas na Secretaria de Pós-Graduação até o dia 22-11-12. 
A prova será em 05-12-12. Profª Anna pediu aos docentes que tiverem 
orientados de Doutorado ainda sem aprovação de proficiência em 
Inglês, que solicitem a esses alunos que se inscrevam. ------------------- 

f) A Profª Anna lembrou que os docentes devem o quanto antes 
encaminhar à COAC as disciplinas a serem oferecidas na Pós-
Graduação em 2013. Essa medida auxiliará processo de alocação 
conjunta Graduação e Pós-Graduação. --------------------------------------- 

g) Pediu que as bancas fossem enviadas primeiramente à COAC, aos 
cuidados da Srª Mayra, na secretaria do PCS, no máximo até uma 
semana antes da reunião da CCP. Por isso, pede atenção às datas das 
reuniões daquela Comissão. ----------------------------------------------------- 

h) Profª Anna comentou que a COAC tem a intenção de motivar alunos e 
formar bons pesquisadores. Este é o principal interesse quanto aos 
alunos de Doutorado. Para promover isso, no dia 29-11-12, às 10h00, a 
COAC estará promovendo o evento “Café com Pesquisa”, um bate-papo 
para tratar sobre como fazer boas apresentações e bons pôsteres, com 
palestra do Prof. Romero Tori. Os próximos eventos incluirão outros 
temas, incluindo como publicar artigos a partir de projetos de extensão, 
na visão de um aluno de Doutorado com bolsa FUSP; orientações sobre 
como publicar bons artigos, provavelmente pelo Prof. Paulo Barreto. A 
Profª Anna agradece o apoio do Departamento nesses eventos. ---------- 

 
I.2.8. Comissão de Pesquisa 

a) Já está em fase final a elaboração do material de divulgação da Poli 
constando de uma serie de lâminas temáticas. ------------------------------ 
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b) O 20º SIICUSP ocorreu nos dias 23 a 25-10-12 na Poli. O evento teve 
vários inscritos. Prof. Saraiva comentou que muitas pessoas não sabem 
que o SIICUSP aceita trabalhos de alunos de outras instituições, 
embora neste ano tenhamos recebido alguns trabalhos de alunos do 
Paraná, Minas Gerais etc. Foram 971 trabalhos inscritos. Destes, 906 
foram aceitos. Pediu que em próximas edições mais pessoas do PCS 
fossem visitar os trabalhos, para tornar institucional a presença dos 
alunos no evento, algo que faça parte do calendário. Foi muito 
interessante, mas poderia melhor aproveitado. ---------------------------------- 

c) Prof. Saraiva elogiou os workshops de treinamento de redação 
acadêmica em inglês promovidos pela Pró-Reitoria de Pesquisa. Cada 
workshop é realizado em dois dias. O Prof. Saraiva comentou que esses 
workshops têm sido muito bem avaliados e que vale muito a pena 
assisti-los. ---------------------------------------------------------------------------- 

 
I.2.9. Comissão de Cultura e Extensão Universitária 
Nada a comunicar. 
 
I.2.10. Comissão de Informática 
Prof. Sidnei informou que continua em andamento o processo de instalação de 
rede de 1 GB em cada máquina do Departamento. O funcionário Ákio está 
cuidando desse processo. ----------------------------------------------------------------- 
 
I.2.11. Comissão de Bibliotecas 

a) A Profª Graça informou que o os livros solicitados no começo de 2012 já 
chegaram. Pede aos docentes que planejem o que pode ser solicitado 
no início de 2013. O material que chegou foi cadastrado no Dédalus. 
Prof. Sidnei lembrou que recursos financeiros não tem sido problema, e 
que é preciso planejamento para aquisição de novos exemplares. ------ 

b) A Profª Graça disse que o SIBI disponibilizará em seu portal de revistas 
a revista do PCS “Revista de Engenharia de Computação e Sistemas 
Digitais”. Comentou que se trata de um portal mais aberto, com regras 
mais flexíveis. Essa revista do PCS tem 3 edições e já está digitalizada. 
O último número foi em 2007. A Profª Graça informou que a 
infraestrutura que tinha não existe mais. Nessa tentativa de colocar no 
portal do SIBI, é preciso rever a estruturação da revista e ver se ela 
atinge os requisitos necessários para continuidade. É recomendável que 
o departamento faça uma análise da conveniência de se manter a 
revista. A Profª Graça circulou entre os conselheiros um texto sobre 
Revista de Engenharia de Computação e Sistemas Digitais, com as 
considerações iniciais e o projeto editorial da Revista. ---------------------- 

 
I.2.12. Secretaria do Departamento 
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a) Nova funcionária, Patrícia Sandes, de Estágios iniciará suas atividades 
no PCS em 03-12-12 e ficará alocada na secretaria do PCS. Após as 
reformas ela terá um espaço mais apropriado. ----------------------------- 

b) O processo de contratação do Prof. Sérgio Miranda Paz como docente 
temporário ainda está na Reitoria. O PCS pode encaminhar um ofício 
solicitando a prorrogação do claro juntamente com uma justificativa e, 
depois que o Prof. Sérgio for contratado, o PCS solicitará a prorrogação 
do contrato. ------------------------------------------------------------------------ 

c) A vaga decorrente de aposentadoria do funcionário Luiz Fernando G. 
Buffolo, que será para Analista Administrativo, já esta autorizada e em 
finalização de trâmites na RUSP. ---------------------------------------------- 

d) No dia 26-10-12 foi realizada nas dependências da Poli uma Reunião 
aberta com os funcionários sobre o II Encontro Administrativo. O 
objetivo principal desse evento foi gerar o debate sobre grandes temas 
relativos à administração e, a partir daí, constituir Equipes de Trabalho 
compostas por colaboradores voluntários, que deverão discutir e 
apresentar projetos de melhoria para o processo focado. Todo 
funcionário da Escola pode participar das discussões e contribuir com as 
propostas de melhoria que deverão ser apresentadas, aprovadas e 
implantadas em 2013. ------------------------------------------------------------- 

e) A Poli promoveu o Curso de Treinamento de Brigadista desta Escola, 
em atendimento as exigências da NR 23 - Norma Regulamentadora do 
Ministério do Trabalho e Emprego e do Ministério Público. Realizado em 
Itapecerica da Serra, os funcionários foram distribuídos em turmas, nos 
dias 08, 09, 16 e 17 de outubro. É determinado um número de 
brigadistas conforme o tamanho do departamento. O funcionário Nilton 
explicou que os funcionários já participaram dos três outros 
treinamentos. Um dos funcionários do PCS desistiu desse treinamento, 
porém essa vaga já foi suprida e o PCS está regular com as respectivas 
determinações. ---------------------------------------------------------------------- 

 
I.2.13. Palavra aos Conselheiros 

a) A Profª Graça falou do evento Webmídia, que foi muito elogiado sua 
organização, embora muito trabalhoso. Sílvia Bonassa e Cleuza, ambas 
do setor de Eventos da Poli, organizaram o cerimonial de forma 
brilhante. A Profª Anarosa ajudou na coordenação de um dos 
workshops. Houve, ainda, a colaboração de outras unidades, como o 
IME, EACH, UFABC. Profª Graça agradeceu a todos do Departamento 
pelo apoio dado ao evento. Comentou que na abertura havia 03 
autoridades que eram Politécnicos. A Profª Regina dividiu com a Profª 
Graça a organização do evento. Disse que irá distribuirá aos docentes 
um porta-tablet, que foi brinde no evento.  ----------------------------------- 
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b) A Profª Graça perguntou sobre a modernização dos laboratórios, para 
poder fazer um planejamento para 2013. O Prof. André disse que a 
Diretoria lançou um edital para as reformas e que O PCS recebeu 502 
mil reais, incluindo recursos para modernização de computadores e 
equipamentos didáticos. O funcionário Nilton já há um mês está 
cuidando da atualização dos orçamentos para submeter os pedidos de 
compra no Sistema Mercúrio. -------------------------------------------------- 

c) A Profª Cíntia falou de sua participação, graças à indicação do Prof. 
Sidnei, no evento no “Brazil Inteligent Systems Workshop”, a convite da 
Intel, de 16 a 18-05-2012, na UNICAMP. A Poli recebeu a doação de 18 
a 20 kits da INTEL (plataformas de sistemas embarcados) e agora é 
preciso planejar o uso desses kits. A Profª Cíntia pretende colocar no 
portal do PCS que a INTEL está cedendo o material, que pode ser 
usado como apoio a disciplinas. ------------------------------------------------- 

d) O Prof. Edson Gomi comentou sobre questões de privacidade através 
das contas gmail. Alertou que o google tinha registrado todas as suas 
buscas desde 2005. Rastrear o que se faz, pode incomodar algumas 
pessoas. Informou que é possível configurar para que isso não ocorra.  

e) Prof. Sidnei também teve problemas com e-mails. Fez um teste sobre o 
horário de envio e recebimento de mensagens e constatou que havia 
uma diferença de quase 4 horas. As respostas estavam chegando antes 
da pergunta. O horário do recebimento retorna bem antes. --------------- 

f) O Prof. Edson Gomi informou que o IEEE reativou o ramo estudantil da 
Poli, através do qual é possível organizar diversas atividades, com o 
apoio daquele Instituto. Disse que existe a ideia de implantar na USP 
um curso de smartphones da Nokia. O IEEE pede auxilio de 
infraestrutura do PCS para implantar o curso. Comentou que esta foi 
uma iniciativa de um aluno do PCS. -------------------------------------------- 

g) Prof. Gomi comunicou que foi eleito novo presidente mundial do IEEE o 
senhor José Roberto Boisson de Marca, brasileiro, da área de 
telecomunicações e professor da PUC-RJ. Esse novo presidente, 
porém, toma posse somente em 2014. ---------------------------------------- 

 
O Professor Sidnei teve que se retirar para cumprir compromissos na Reitoria e 
assumiu a Presidência da reunião o Professor Antonio Mauro Saraiva. --------- 
 
 
II - ORDEM DO DIA 

II.1. Graduação 
A pedido do Prof. Saraiva, foi incluída na pauta a revisão dos critérios de 
alocação da carga didática, de forma a incluir também a carga didática de pós-
graduação. Prof. Saraiva lembrou que o assunto já havia sido discutido 
anteriormente, tanto no Conselho como nos workshops de Pesquisa e de Pós-
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Graduação e em todas as ocasiões foi considerado pertinente, faltando ser 
efetivamente implementado. O objetivo é valorizar a atuação dos docentes 
credenciados plenamente na Pós-Graduação e distribuir melhor a carga geral 
de atividades entre os docentes. Após manifestações favoráveis dos Profs. 
Romero e Paulo Cugnasca, sugeriu-se colocar o limite de uma carga de pós-
graduação por docente por ano para entrar no cômputo da distribuição de 
cargas. Decidiu-se que é necessário pedir aos docentes o planejamento de 
pós-graduação para o ano todo, em vez de apenas para os dois primeiros 
períodos; isso será feito imediatamente. Foi aprovado que serão consideradas 
as disciplinas a serem oferecidas no nosso programa de Pós-Graduação em 
Engenharia Elétrica, de forma proporcional no caso de ser ministrada por mais 
de um docente, conforme planejamento enviado pelos docentes para o ano 
seguinte. Serão consideradas as disciplinas ministradas por docentes 
credenciados plenamente no PPGEE. Os professores Paulo Cugnasca, Anna 
Reali e Saraiva irão se reunir e trabalhar nessa alocação para o próximo ano. 
 
 
II.2. Pós-Graduação 
II.2.1. Exame de Qualificação de Mestrado: 
Aprovadas as propostas de Banca Examinadora de Exame de Qualificação no 
Programa de Mestrado, dos candidatos: Mariana Ramos Franco, Anderson 
Junqueira da Costa Cunha, Ricardo Ryoiti Sugawara Júnior, Heitor de Souza 
Ganzeli e Antonio Vieira da Silva Neto e Guilherme Carvalho Januário. ------- 
 
II.2.2. Exame de Qualificação de Doutorado 
Apresentada as propostas de Banca Examinadora de Exame de Qualificação 
no Programa de Doutorado dos candidatos: Juliana Saragiotto Silva, Raul 
Teruel dos Santos, Artur Baruchi, Ricardo Leandro Piantola da Silva, Denis 
Taniguchi e Sílvio Luiz Stanzani e Fernando Henrique e Paula da Luz. -------- 
 
II.2.3. Dissertação de Mestrado 
Apresentada a proposta de Banca Examinadora de Dissertação de Mestrado 
de Áquila Neves Chaves. ----------------------------------------------------------------- 
 

II.2.4. Tese de Doutorado 
Referendada a proposta de Banca Examinadora de Defesa de Tese de 
Doutorado de Kátia Cilene Néles da Silva. ------------------------------------------- 
 
 
II.3. Pesquisa  
II.3.1. Oficialização de Pós-Doutorado 
Aprovado o pedido de oficialização de Pós-doutorado de Cledson Akio 
Sakurai, com o projeto “Modelo de Controle para o Canal de Comunicação dos 
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Sensores sem Fio”, no período de 01-11-2012 a 30-10-2014, sob a supervisão 
do Prof. Dr. André Riyuiti Hirakawa, sem bolsa. Nesse projeto, o interessado 
terá como atividades definir um modelo do canal de comunicação sem fio dos 
sensores e atuadores, utilizando conceitos da teoria de controle. O pedido foi 
apresentado com Parecer favorável emitido pelo Prof. Dr. Edison Spina. ----- 
 
II.3.2. Encerramento de Pós-Doutorado 
Aprovado o pedido de encerramento de Pós Doutorado de Humberto 
Shigueki Makiyama, com o projeto “Técnicas Avançadas de Paralelização 
Aplicadas ao TPN”, no período de 01-02-2009 a 31-01-2012, sob a supervisão 
da Profª Líria Matsumoto Sato, com Parecer favorável emitido pelo Prof. Dr. 
Jorge Rady de Almeida Júnior, onde consta que não houve publicação. ----- 
 
 
II.4. Pesquisa e Extensão (simultâneas) 
Nada a analisar. 
 
 
II.5. Cultura e Extensão Universitária 
II.5.1. Participação de Docente em Atividade de Extensão: 
a) Atividades de Assessoria/Consultoria/Coordenação de Cursos 
(art.15)  
Referendado do pedido de participação do Prof. Dr. Edison Spina na 
Avaliação e Laudo Pericial – Tela de LCD, junto à COMPALEAD Eletrônica do 
Brasil, no período de 01 a 05-10-2012, com dedicação de 04 horas semanais. 
A Compal entende que a posição tarifária na Classificação do Sistema 
Harmonizado para a tela portátil de LCD é a posição 8473.30.92 (telas 
(displays) para máquinas automáticas para a tela portáteis), enquanto que a 
interpretação da Receita Federal é que este componente está na posição 
8473.30.99 (Outros – Genérica). Dentro deste contexto, o objetivo do projeto é 
periciar e avaliar qual seria a classificação fiscal mais adequada para a Tela 
LCD. O valor estimado é de R$ 26.600,00. ------------------------------------------------ 
b) Atividades de Convênio/Contrato (art.16) 
Aprovado o pedido de autorização para atividade em contrato, já firmado, de 
Extensão da Profª Drª Selma Shin Shimizu Melnikoff, como participante no 
Projeto “Desenvolvimento de Análise de Segurança e Disponibilidade de 
Sistemas de Controle Metroviários”, junto à Cia. do Metropolitano de São 
Paulo, no período de 20-11-2012 a 19-02-2014, com gerência de recursos 
através da FDTE. --------------------------------------------------------------------------- 
 
II.5.2. Proposta de Curso de Extensão 
Referendada a proposta do curso aberto de Especialização MBA – Tecnologia 
de Software, no período de 18-02-2013 a 18-08-2015, cujo objetivo é dotar os 
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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. O curso, com carga horária de 540 horas, está sob a 
coordenação da Profª Drª Selma Shin Shimizu Melnikoff e do vice-coordenador 
Prof. Dr. Kechi Hirama, com gerência de recursos através do PECE – 
Programa de Educação Continuada da Engenharia. ------------------------------------ 
 
II.5.3. Renovação de credenciamento de Currículo junto à CERT 
Aprovado o pedido de renovação de credenciamento junto à CERT do currículo 
do Prof. Dr. Pedro Luiz Pizzigatti Corrêa, com vencimento em 15-12-2012, 
com Parecer favorável emitido pelo Prof. Dr. Flávio Soares Corrêa da Silva 
(IME). ------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
II.6. Pedidos de Afastamento de Docente  
II.6.1. Afastamentos a referendar: 
Referendados os pedidos de afastamento de: a) Prof. Dr. Jorge Luis Risco 
Becerra (Lima / Peru, de 07 a 11-11-12); b) Profª Drª Líria Matsumoto Sato 
(Paris / França, de 12 a 21-11-12); c) Prof. Dr. Moacyr Martucci Júnior 
(Bruxelas / Bélgica e Roma / Itália, de 30-09 a 07-10-12 e Utrecht / Holanda, de 
27-10 a 03-11-2012); d) Prof. Dr. Paulo Sérgio Cugnasca (Buenos Aires / 
Argentina, de 14 a 19-10-12). ---------------------------------------------------------------- 
 
 
II.7. Relatórios de Viagem 
Aprovados os relatórios referentes aos afastamentos de: a) Profª Drª Cíntia 
Borges Margi (Guadalajara/México, de 02 a 05-10-12); b) Prof. Dr. Edison 
Spina (Bruxelas / Bélgica, de 30-06 a 06-07-12); c) Prof. Dr. Paulo Sérgio L. 
M. Barreto (Santiago / Chile, de 06 a 11-10-12). ---------------------------------------- 
 
 

II.8. Relatório de Atividades de Docente referente ao Período Probatório 
Aprovado o relatório de atividades em RDIDP referente ao período probatório 
dos docentes: a) Profª Drª Anarosa Alves Franco Brandão, relativo a 2011 a 
2012, com vencimento em 18-12-2012, com Parecer favorável emitido pelo 
Prof. Dr. Marco Aurélio Gerosa (IME/USP); b) Profª Drª Cíntia Borges Margi, 
relativo a 2011 a 2012, com vencimento em 26-02-2013, com Parecer 
favorável emitido em Prof. Dr. Sérgio Takeo Kofuji (PSI / EPUSP). ----------------- 
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II.9. Proposta de edital em duas etapas para o concurso de Professor 
Doutor na especialidade “Sistemas Digitais”. 
Apresentado o item do Regimento Geral em que se contempla essa 
possibilidade. O Conselho aprovada a proposta de se fazer o Edital em duas 
etapas , sendo a primeira etapa eliminatória. ---------------------------------------- 
 
 

I.10. Escala de férias de Docentes em 2012. 
Aprovada. ------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
I.11. Indicação de nomes para a lista de assessores para a Comissão de 
Avaliação Setorial na Área Elétrica - CAS 
Na última Congregação, o Prof. Piqueira solicitou que os departamentos 
indicassem nomes para compor as listas de assessores para a CAS – 
Comissão de Avaliação Setorial na Área Elétrica, que a Escola enviará a 
Reitoria. Foi sugerida a recondução dos atuais membros. A lista atual de 
avaliadores da CAS – Engenharias IV é composta pelos professores José 
Roberto Castilho Piqueira, como coordenador, Ruy Altafim, vice-coordenador, 
e os membros Antonio Mauro Saraiva, Denis Cury e Ildo Sauer. Se o 
Departamento quiser, pode encaminhar os mesmos nomes enviados no início 
deste ano. O Conselho aprova reconduzir a mesma lista, enviada em 03-03-
2012. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
I.12. Inclusão / Cotas raciais 
Houve uma reunião do Conselho Universitário, na qual se aventou a 
possibilidade de se flexibilizar a nota no exame Vestibular para a inserção de 
cotas raciais. Prof. Sidnei informou que no evento do GEINDI – Gestão de 
Dirigentes de Unidade, o senhor Reitor apresentou essa preocupação com a 
inclusão social. Foi mencionado que o Prof. Sidnei lembrou que flexibilizar a 
nota no vestibular talvez não fosse oportuno, pois poderia ser flexibilizada 
também a nota de aprovação de disciplinas. No próximo dia 04-12-2012 será 
realizado na USP um seminário sobre "Inclusão Social / Cotas". Por conta 
disso, haverá uma Sessão Extraordinária Temática da Congregação sobre 
"Inclusão / Cotas Raciais", no dia 22.11.2012. Até lá, a Diretoria da Poli 
solicitou que os departamentos debatessem essa questão. ------------------------- 
 
 
I.13. Estrutura do Poder na USP 
Na última reunião da Congregação, foi pedido que os departamentos 
iniciassem a discussão sobre Estrutura do Poder na USP. Conforme deliberado 
nessa reunião, foi encaminhado pela Diretoria um material do Conselho 
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Universitário, que engloba essa questão referente às eleições para reitor, vice-
reitor, diretor, chefes de departamentos, etc. Prof. Sidnei comentou que existe 
uma proposta para que algo seja feito já em 2014, para que na próxima eleição 
para Reitor essa mudança já esteja incorporada. O Conselho decide agendar 
uma reunião aberta e, quem não puder estar presente, poderá mandar sua 
opinião por e-mail. O material continuará à disposição no portal interno do 
PCS. ----------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
I.14. Prorrogação de claro temporário de docente 
O processo de contratação do Prof. Sérgio está na Reitoria e não se obteve 
resposta sobre o pleito de exercício liminar a contar de outubro de 2012. Após 
algumas considerações, o Conselho aprova solicitar a prorrogação de claro. 
Assim, o PCS encaminhará um ofício solicitando a prorrogação do claro 
juntamente com uma justificativa. Depois que o Prof. Sérgio for contratado, o 
PCS solicitará a prorrogação do contrato, atendendo a demanda do 
departamento. --------------------------------------------------------------------------------- 
 
Nada mais a constar, a reunião deu-se por encerrada às 12h35min. e eu, Tânia 
Comi Pereira da Silva, secretária do Departamento de Engenharia de 
Computação e Sistemas Digitais, redigi e digitei a presente ata. 
 

* * * * * 
 


