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ATA DA 259ª REUNIÃO DO CONSELHO DO DEPARTAMENTO DE 
ENGENHARIA  DE  COMPUTAÇÃO E SISTEMAS DIGITAIS  -  PCS 

 

Realizada em 07-02-13, às 08h00min. 
 
Presentes os Professores Doutores Antonio Mauro Saraiva, Moacyr Martucci 
Júnior, Anna Helena Reali Costa, Jaime Simão Sichman, Jorge Rady de 
Almeida Júnior, Romero Tori, Jorge Luis Risco Becerra, Paulo Sérgio 
Cugnasca, Graça Bressan e Edson Satoshi Gomi. Justificaram ausência os 
professores doutores Wilson Vicente Ruggiero, João José Neto, André Riyuiti 
Hirakawa e Cíntia Borges Margi.  
 
 
I - EXPEDIENTE 
 
I.1. Análise da ata da 258ª reunião do Conselho. 
Aprovada. 
 
 
I.2. Comunicações 
I.2.1. Chefia do Departamento 

a) Será construída uma ciclo-passarela que ligará a Universidade de São 
Paulo (USP) ao Parque Villa-Lobos, nas margens do Rio Pinheiros, na 
capital. A estimativa é que a obra seja concluída em 2014. --------------- 

b) Prof. Saraiva lembrou que os ex-alunos de Graduação do PCS e atuais 
alunos de Mestrado do nosso programa, Luiz Otávio Lamardo Silva e 
Marcelo Li Koga, criaram a empresa MVISIA, atualmente encubada no 
Cietec, que tem como objetivo atual o desenvolvimento de uma 
máquina seletora de mudas de violetas com base em sistemas de 
visão computacional e inteligência artificial. Essa informação consta do 
Portal do PCS. A Profª Anna lembrou que também está no portal a 
notícia sobre o Trabalho de TCC desses mesmos alunos, juntamente 
com o colega Leonardo Ferreira Leite. Eles apresentaram, em 2011, o 
Trabalho de Projeto de Formatura “Poli-Libras” com a orientação do 
professor João José Neto, que apresentaram naquela ocasião também 
no evento WTA, coordenado por esse mesmo docente. ------------------- 

c) Foi solicitado à FDTE que Projetos envolvendo coordenação por 
docentes em RDIDP do PCS não sejam firmados com a FDTE antes 
de serem formalmente aprovados pelo Conselho deste Departamento.- 

d) Prof. Saraiva informou que o PCS conta agora com o sr. Rodrigo 
Bustamante Kavakama, contratado como Analista para Assuntos 
Administrativos no preenchimento da vaga de Luiz Fernando de 
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Gouveia Buffolo. O novo funcionário dará apoio administrativo à chefia 
do PCS. ------------------------------------------------------------------------------- 

e) A Revista Harvard Bussines Review de janeiro de 2013 publicou 
matéria sobre “Os 100 Melhores CEOs do Mundo”. Nessa publicação o 
Prof. Sidnei Martini foi citado como o 9º classificado, por sua gestão 
frente à CTEEP – Cia. de Transmissão de Energia Elétrica Paulista, 
nas suas fases estatal e privada. -------------------------------------------------- 

f) Alguns docentes foram contemplados com Bolsa de Produtividade em 
Pesquisa ou Bolsa Tecnológica do CNPq em 2012. Dentre eles, estão 
alguns docentes do PCS: o Prof. Romero Tori foi contemplado com 
bolsa Modalidade Desenvolvimento Tecnológico e Extensão Inovador - 
DT nível 2, o Prof. Paulo Barreto teve sua bolsa PQ renovada, porém 
promovida para nível D1, o Prof. Pedro L. P. Corrêa, recebeu uma 
bolsa DT nível 2 e Prof. André Hirakawa, Bolsa DT nível 2. ------------- 

 
I.2.2. Conselho Técnico Administrativo – CTA 

a) A Diretoria da Poli recebeu um ofício CCAD com o resumo das 
avaliações da carreira docente realizadas por 26 Comissões de 
avaliação setorial. Participaram 2300 candidatos dos quais a 
porcentagem de contemplados por categoria foi de 65% doutores, 
50,4% associados, 45,7% Associados A3 e 31,3% Associados A2. ----- 

b) O Prof. Cardoso participou de audiência com o senhor Reitor para 
tratar das obras da Escola Politécnica, Engenharia de Produção e 
laboratório de Inovação. Será feito um projeto executivo e a Diretoria 
da Poli colocará duas obras em licitação. -------------------------------------- 

c) Foram feitas comunicações sobre os procedimentos da 2ª etapa de 
Avaliação da Carreira dos Servidores Técnicos e Administrativos da 
EPUSP. Prof. Saraiva irá participar, na tarde deste dia 07-02-13, de 
uma reunião extraordinária do CTA para aprovar a nova etapa da 
avaliação. ------------------------------------------------------------------------------ 

d) Aprovada a oficialização da Revista de Engenharia de Computação e 
Sistemas Digitais como uma Revista da EPUSP, com o objetivo de sua 
inclusão no Portal de Revista da USP. ----------------------------------------- 

 
 
I.2.3. Congregação 

a) Houve uma reunião extraordinária da Congregação no dia 21-12-12, 
quando foi formada uma comissão para analisar a questão de cotas 
sociais, presidida pelo Professor Moacyr. O Prof. Moacyr informou que 
já foram feitas duas reuniões dessa Comissão. Comentou que numa 
delas participou o antropólogo Prof. Kabengele Munanga, um 
representante do INCLUSP e um representante da UFABC, que já 
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possui com uma cultura diferente sobre esse tema. Houve um debate 
de três horas e, ao final, constatou-se que a USP ainda está longe de 
conseguir essa inclusão. No site da FUVEST estão as estatísticas. 
Deve ser produzido um relato dessas reuniões que o Prof. Moacyr irá 
distribuir para informar a todos do PCS. A USP ainda não tem uma 
opinião unânime. O assunto deve ser melhor discutido, inclusive sobre 
inclusão Racial x Social e qual o grau de discriminação que cada 
indivíduo está submetido. --------------------------------------------------------- 

b) Houve a aprovação do Curso de Engenharia de Computação - Ênfase 
Sistemas Corporativos. ------------------------------------------------------------ 

c) Aprovada a oficialização da Revista de Engenharia de Computação e 
Sistemas Digitais como uma Revista da EPUSP, com o objetivo de sua 
inclusão no Portal de Revista da USP. ----------------------------------------- 

 
I.2.4. Comissão de Orientação Didática – COD/EEL 

a) O processo de pintura do prédio de Engenharia Elétrica teve início 
janeiro de 2013, com uma empresa terceirizada e sob supervisão do 
Eng. Francisco, funcionário da Prefeitura do Campus. -------------------- 

b) O Prof. Sidnei falou novamente sobre a necessidade de uma sala para 
alojar um sistema de segurança informatizado e um funcionário. ------ 

c) A Diretoria está contratando um projeto para revisão do Sistema de 
incêndio de todos os prédios da Escola Politécnica. ------------------------ 

d) Através do Programa de Acessibilidade da USP, em breve será 
instalado piso tátil no prédio de Engenharia Elétrica. Já foram 
instalados guarda-corpos nas rampas de acesso aos blocos. ----------- 

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

a) Prof. Paulo informou que o Curso de Engenharia de Computação - 
Ênfase Sistemas Corporativos foi aprovado na CG. Salientou que, para 
ser implantado, ainda é preciso a concordância dos Institutos de 
Matemática e de Física da USP. ------------------------------------------------ 

b) Informou, ainda, que a meta continua sendo implantar a EC-3 em 2014. 
A Profª Selma, que está coordenando os trabalhos, vai precisar da 
ajuda dos docentes para finalizar a Estrutura. Para os pré-requisitos, 
será necessário ou justificar ou abolir todos os pré-requisitos. Prof. 
Paulo irá avaliar e depois definir o que deverá constar da EC-3. --------- 

 
I.2.6. Comissão de Estágios 
Não houve comunicações. 
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I.2.7. Comissão de Pós-Graduação 
a) A Profª Anna informou que houve a matrícula dos ingressantes nos 

dias 04 e 05 de fevereiro. No portal da Pós encontra-se divulgada a 
relação dos candidatos aprovados no Processo de Seleção para 
ingresso no 1º período de 2013. Destes, 15 ingressantes são do PCS. - 

b) A Comissão de Bolsas do PPGEE irá analisar as solicitações de bolsas 
de Doutorado e em breve divulgará a relação dos agraciados com as 
bolsas do PPGEE. Os alunos candidatos a bolsas de Mestrado são 
selecionados por uma prova específica e a relação dos agraciados já 
se encontra no site do PPGEE: do PCS foram 5 agraciados (Felipe 
Leno da Silva, Guilherme Mussi Toschi, Jorge Augusto Sabaliauskas, 
Mauricio Cirelli, Rosália Edith Caya Carhuanna). ------------------------ 

c) A Profª Anna informou, ainda, que está prevista para 1º de março a 
recepção aos ingressantes, promovida pelo Programa PPGEE. Em 27 
de março, haverá a formatura dos alunos da Engenharia de 
Computação e recepção aos ingressantes somente da área de 
Computação. ------------------------------------------------------------------------- 

d) Prof. Gomi, que faz parte da Comissão de Finanças do PPGEE, 
informou que os recursos da verba PROAP 2012, com vigência até 30 
de abril de 2013, já estão empenhados. Poderá eventualmente sobrar 
alguma verba, mas ainda não se pode contar com esses recursos. As 
datas das reuniões dessa Comissão de Finanças estão divulgadas no 
site da Pós-Graduação. A vigência da verba PROAP 2013 ainda não 
foi determinada pela CAPES. Enquanto isso, todos podem continuar a 
enviar seus pedidos, mas a liberação do auxílio fica vinculada à 
disponibilidade de recursos e a análise se restringirá ao mérito dos 
pedidos. Essa verba PROAP 2013 deve ser liberada somente a partir 
de maio, quando então será possível fazer um planejamento de gastos. 
Prof. Saraiva sugeriu que na recepção dos novos alunos fosse 
apresentada aos ingressantes a informação de submeter a solicitação 
de auxílio para publicação de artigos o quanto antes, para tentar 
conseguir esse recurso. ---------------------------------------------------------- 

e) A Profª Anna informou que o relatório CAPES está sendo finalizado. As 
informações foram coletadas, mas ainda será feita uma revisão. 
Quanto mais corretas as informações estiverem no Lattes, melhor. 
Pede aos docentes que suas publicações estejam atualizadas e 
corretas no Lattes. O prazo final para entrega desse relatório é início 
de abril. --------------------------------------------------------------------------------- 

 
I.2.8. Comissão de Pesquisa 
Na última reunião foi realizada a eleição da presidência da CPq e o Prof. 
Saraiva foi reconduzido. Há várias ideias para serem colocadas em prática. 
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Uma delas é fazer uma “Semana de Iniciação Científica” em março. Prof. 
Saraiva comentou que um aluno do ramo estudantil do IEEE pediu à CPq a 
colaboração da Poli para ajudar a divulgar as oportunidades de IC na Elétrica.  
 
I.2.9. Comissão de Cultura e Extensão Universitária 
Não houve comunicações. 
 
I.2.10. Comissão de Informática 
O Prof. Moacyr se queixou da dificuldade de acesso à rede do PCS, o que 
tem sido um problema recorrente. Gostaria que o Departamento tivesse uma 
rede em que todos soubessem qual é e que ela funcionasse. Sugeriu a 
instalação de vários roteadores e dar uma potência muito grande. Prof. 
Saraiva lembrou que as providências com relação à melhoria da rede já vem 
sendo feitas, mas que demanda um certo tempo para conclusão, o que não 
impede de se melhorar imediatamente a divulgação da rede e senha de 
acesso, inclusive com a colocação de cartazes com essas informações nas 
salas. O Prof. Jaime comentou que a licitação para a rede USP já foi feita, o 
que deve se refletir em melhorias na rede do Departamento. Prof. Saraiva 
lembrou que os roteadores atuais são todos “caseiros” e que, depois que 
estiver implantada a rede USP, o prédio de Engenharia Elétrica poderá 
adquirir roteadores profissionais, melhorando o serviço. ---------------------------- 
 
I.2.11. Comissão de Bibliotecas.  

a) Profª Graça falou da aprovação da oficialização da Revista de 
Engenharia de Computação e Sistemas Digitais pela Congregação. -- 

b) Sobre a aquisição de livros, a Profª Graça disse que atualmente o fluxo 
de pedidos é continuo, isto é, o docente cadastra pedido e já envia 
para a Seção de Compras. O processo é mais ágil.----------------------- 

 
I.2.12. Secretaria do Departamento 

a) Estão abertas até 15-02-2013 as inscrições ao concurso para obtenção 
do Título de Livre-Docente nos diversos Departamentos da EPUSP, 
conforme Edital 153/2012, que também está disponível no site da Poli.  

b) Em março, o PCS fará a eleição do novo Conselho Departamental. ----- 
 
I.2.13. Palavra aos Conselheiros 

a) Prof. Moacyr comentou que irá receber, através do IBE, um professor 
da Comunidade Europeia, da área de Agricultura e Engenharia de 
Alimentos. ------------------------------------------------------------------------------ 

b) O Prof. Jaime falou de um projeto piloto que está sendo criado pelo 
CCE e Divisão de Informática - DI da Reitoria para recolher 
informações na área de gestão de TI. Os interessados devem procurar 
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o Prof. Jaime, que entrará em contato com o Prof. Luiz Natal Rossi, da 
DI. Comentou que deve haver uma repartição de recursos entre as 
unidades participantes. ----------------------------------------------------------- 

c) Prof Jaime informou que, conforme publicado na revista da SBC, já 
existe uma ferramenta para aqueles que utilizam o sistema operacional 
Android, que dá todas as informações do Qualis dos periódicos. Trata-
se de um aplicativo voltado para estudantes, pesquisadores e 
professores de Ciência da Computação e áreas afins. Com esse 
aplicativo é possível ter acesso às informações sobre todas as 
conferências e periódicos classificados pela Capes (WebQualis) na 
área de Ciência da Computação. ---------------------------------------------- 

d) Prof. Gomi comentou que está cuidando da digitalização das atas do 
Conselho do PCS. A ideia é disponibilizar essas atas nos mesmos 
moldes como é feito na Biblioteca Brasiliana. Pede ao PCS a aquisição 
de uma "Máquina Virtual" para instalar um sistema de armazenamento 
e apresentação das atas e outros documentos do PCS.--------------------- 

e) A Profª Anna informou que há uma ferramenta para auxiliar na gestão 
de pós-graduação e que ela fez um treinamento no último dia 30-01-12. 
Esta ferramenta está sendo desenvolvida pelo setor de informática 
ligado à Pró-Reitoria de Pós-Graduação da USP e auxilia os 
coordenadores e secretários a visualizarem diversos aspectos 
relevantes à gestão do programa. ------------------------------------------------- 

f) Profª Anna sugere que os docentes recomendem aos seus alunos 
iniciantes, principalmente os mestrandos, a disciplina PCS-5012 - 
Metodologia de Pesquisa Científica em Engenharia de Computação, 
oferecida pelos professores Saraiva, Anna e Carlos Cugnasca.. ---------- 

 
 
II - ORDEM DO DIA 
 
II.1. Graduação 
II.1.1. Eleição de membros da COC-PCS 
Apresentadas as atuais composições de membros da CoC-PCS. Prof. Paulo 
Cugnasca explicou que as regras das CoCs foram sendo implantadas no 
decorrer do período e foram feitas várias modificações. Alguns mandatos já 
estão vencidos e era preciso regularizar a situação junto à Comissão de 
Graduação da EPUSP. Desta forma, foi referendado o mandato de três anos 
dos Membros da CoC - Computação referente aos seguintes períodos: 
 
Mandato a partir de 02-04-2012: 
Titular: Prof. Dr. Paulo Sérgio Cugnasca  
Suplente: Profª Drª Graça Bressan 
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Titular: Prof. Dr. João Batista Camargo Junior  
Suplente: Prof. Dr. Edison Spina 
 
Mandato a partir de 02-04-2011: 
Titular: Prof. Dr. Jorge Luís Risco Becerra 
Suplente: Prof. Dr. Pedro Luiz Corrêa Pizzigatti 
 
O Conselho Departamental também aprovou a substituição do Prof. Dr. Pedro 
Luiz Corrêa Pizzigatti pelo Prof. Ricardo Nakamura, na suplência da 
representação. Assim, a partir de 07-02-2013 até o 01-04-2014, ficam como 
representantes os seguintes docentes: 
 
Titular: Prof. Dr. Jorge Luís Risco Becerra 
Suplente: Prof. Dr. Ricardo Nakamura 
 
Por fim, em função do próximo vencimento de mandato em abril de 2013, o 
Conselho aprovou a recondução dos seguintes membros, por três anos: 
Mandato a contar de 02-04-2013: 
Titular: Profª Drª Selma Shin Shimizu Melnikoff 
Suplente: Prof. Dr. André Riyuiti Hirakawa 
 
O PCS emitirá um ofício à Comissão de Graduação da EPUSP informando 
essas indicações e, desta maneira, ficam acertados todos os mandatos dos 
membros da referida CoC-PCS. ------------------------------------------------------------- 
 
 
II.2. Pós-Graduação 
II.2.1. Exame de Qualificação no programa de Doutorado: 
Aprovada a proposta de Banca Examinadora para Exame de Qualificação no 
programa de Doutorado de Ricardo Alexandre Veiga Gimenes. ---------------- 
 
II.2.2. Proposta de Banca Examinadora para Defesa de Doutorado 
Aprovada a proposta de Banca Examinadora para Defesa de Doutorado de 
João Carlos Neto. --------------------------------------------------------------------------- 
 
II.2.3 Banca Examinadora Dissertação de Mestrado: 
Aprovada a proposta de Banca Examinadora para Dissertação de Mestrado 
de Nathália Sautchuk Patrício. ---------------------------------------------------------- 
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II.3. Pesquisa  
II.3.1. Termo Aditivo de Contrato 
Foi referendado o Termo Aditivo nº 01 para prorrogação por mais 180 dias do 
contrato nº 0040.0069954.11.2 com a Petrobrás, relativo ao Projeto “Modelo 
de Desempenho Computacional da Rede PetroSat”, coordenado pelo Prof. 
Dr. Wilson Vicente Ruggiero, sob gerência administrativa da FUSP – 
Fundação de Apoio à Universidade de São Paulo. ---------------------------------- 
 
II.3.2. Apoio ao Projeto INFRA-USP da Pró-Reitoria de Pesquisa 
Foi informado ao Conselho sobre a proposta de Projeto INFRA-USP “LARC: 
Arquitetura avançada para segurança da informação e visualização em 
ambientes distribuídos e colaborativos”, submetido àquela Pró-Reitoria 
pelo Prof. Dr. Wilson Vicente Ruggiero, tendo como objetivo a reforma de 
espaço no prédio de Engenharia Elétrica para abrigar equipamentos dos 
projetos de conteúdo de alta definição que comporão o Vizlab; aquisição de 
equipamentos para criação, e visualização de conteúdo de alta definição e 3D 
para suporte às pesquisas atuais envolvendo transmissão e monitoração de 
vídeo; bem como a interligação do Vizlab com os recursos audiovisuais e 
computacionais do laboratório e do departamento (PCS/EPUSP). Nesse 
projeto estão envolvidos os Professores Doutores Wilson Vicente Ruggiero, 
Regina Melo Silveira, Graça Bressan e Tereza Cristina Melo de Brito 
Carvalho. --------------------------------------------------------------------------------------- 
 
II.3.3. Participação de Docente em Atividade de Pesquisa 
Referendas as atividades de Convênio/Contrato (art.16) dos docentes: a) 
Prof. Dr. André Riyuiti Hirakawa, como Coordenador do Projeto de 
Pesquisa, em trâmite, intitulado “Bastão Robótico de Inspeção”, junto à CPFL 
através da FDTE, no período de 01-02-2013 a 31-10-2013; b) Profª Drª 
Graça Bressan, como participante no Projeto de Pesquisa, já firmado, 
intitulado “Aplicações distribuídas em redes de computadores”, junto ao LARC 
– Laboratório de Arquitetura e Redes de Computadores através da FUSP, no 
período de 01-02-2013 a 01-02-2014; c) Prof. Dr. Pedro Luiz Pizzigatti 
Corrêa, como Coordenador do Projeto de Pesquisa, em trâmite, intitulado 
“Uma Arquitetura para a Integração dos Sistemas de Informação de 
Biodiversidade do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade 
do Ministério do Meio Ambiente”, junto à Deutsche Gesellschaft für 
Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, através da FDTE, no período de 
03-01-2013 a 24-08-2013; d) Prof. Dr. Marcos Antonio Simplício Júnior, 
como Participante do Projeto de Pesquisa, em trâmite, intitulado “SMS – 
Criptografado – Fase 3” junto à Scopus Tecnologia S.A., através da FUSP, no 
período de 02-05-2013 a 30-05-2014; como Participante do Projeto de 
Pesquisa, já firmado, intitulado “Soluções de Saúde Móvel Personalizada para 
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o Brasil”, junto à Ericsson Telecomunicações S.A., através da FDTE, no 
período de 13-03-2013 a 31-09-2013; como Participante do Projeto de 
Pesquisa, já firmado, intitulado “SMS Criptografado”, junto à Scopus 
Tecnologia S.A., através da FUSP, no período de 01-02-2013 a 31-04-2013; 
e) Prof. Dr. Wilson Vicente Ruggiero, como Coordenador do Projeto de 
Pesquisa, já firmado, intitulado “Pesquisa em Segurança e Tecnologia da 
Informação”  junto à Scopus Tecnologia LTDA., através da FUSP, no período 
de 18-02-2013 a 18-02-2014; como Coordenador do Projeto de Pesquisa, já 
firmado, intitulado “Segurança e Tecnologia da Informação” junto à Ericsson 
Telecomunicações S.A., através da FDTE no período de 18-02-2013 a 18-02-
2014. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
II.4. Pesquisa e Extensão (simultâneas) 
II.4.1. Proposta de Projeto de Pesquisa e Extensão 
Referendadas as propostas de Projeto de Pesquisa e Extensão: a) Uma 
Arquitetura para a Integração dos Sistemas de Informação de 
Biodiversidade do Instituto Chico Mendes de Conservação da 
Biodiversidade do Ministério do Meio Ambiente, junto à Deutsche 
Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, através da 
FDTE – Fundação para o Desenvolvimento Tecnológico da Engenharia, sob a 
coordenação do Prof. Dr. Pedro Luiz Pizzigatti Corrêa, envolvendo o 
Laboratório de Automação Agrícola, tendo como objetivo o desenvolvimento 
de uma arquitetura de integração dos sistemas de informação de 
biodiversidade do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade 
(ICMBio) do Ministério do Meio Ambiente (MMA). Como mecanismo para 
permitir sua implementação, serão desenvolvidas capacitações a gestores e 
especialistas em TIC dessa Instituição. O projeto tem como produtos 
esperados a publicação de artigos em congressos e relatórios técnicos, 
formação de pós-graduandos, alunos de Iniciação Científica, Estágio. Os 
recursos envolvidos são da ordem de R$ 250.000,00; b) Análise de 
Segurança Linha 5 do Metrô, junto à Cia. do Metropolitano de São Paulo, 
através da FDTE – Fundação para o Desenvolvimento Tecnológico da 
Engenharia, sob a coordenação do Prof. Dr. João Batista Camargo Júnior, 
envolvendo o GAS – Grupo de Análise e Segurança, tendo como objetivo a 
prestação de serviços especializados de Engenharia de Análise de Segurança 
para o Projeto do Sistema de Sinalização de Controle do Trecho Capão 
Redondo da Linha 5 – Lilás, da Companhia do Metropolitano de São Paulo. O 
projeto tem como produtos esperados a publicação de 02 em congressos e 
periódicos; 01 Dissertação de Mestrado, 01 Tese de Doutorado; 02 trabalhos 
de iniciação científica. Os recursos envolvidos são da ordem de R$ 
2.737.135,00; c) Análise de Segurança Linha 15 do Metrô, junto à Cia. do 
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Metropolitano de São Paulo, através da FDTE – Fundação para o 
Desenvolvimento Tecnológico da Engenharia, sob a coordenação do Prof. Dr. 
João Batista Camargo Júnior, envolvendo o GAS – Grupo de Análise e 
Segurança, tendo como objetivo a prestação de serviços técnicos de 
Engenharia para Elaboração de Análise de Segurança do Projeto do Sistema 
de Sinalização e Controle do Sistema Monotrilho da Linha 15 – Prata, da 
Companhia do Metropolitano de São Paulo. O projeto tem como produtos 
esperados a publicação de 02 em congressos e periódicos; 01 Dissertação de 
Mestrado, 01 Tese de Doutorado; 02 trabalhos de iniciação científica. Os 
recursos envolvidos são da ordem de R$ 3.858.599,00; d) Análise de 
Segurança Linha 17 do Metrô junto à Cia. do Metropolitano de São Paulo, 
através da FDTE – Fundação para o Desenvolvimento Tecnológico da 
Engenharia, sob a coordenação do Prof. Dr. João Batista Camargo Júnior, 
envolvendo o GAS – Grupo de Análise e Segurança, tendo como objetivo a 
prestação de serviços técnicos de Engenharia para elaboração da Análise de 
Segurança para o Projeto do Sistema de Sinalização de Controle do Sistema 
Monotrilho da Linha 17 – Ouro, da Companhia do Metropolitano de São 
Paulo. O projeto tem como produtos esperados a publicação de 02 em 
congressos e periódicos; 01 Dissertação de Mestrado, 01 Tese de Doutorado; 
02 trabalhos de iniciação científica. Os recursos envolvidos são da ordem de 
R$ 3.468.970,72; e) Pesquisa em padronização, digitalização e análise de 
dados de biodiversidade de polinizadores junto à FUNBIO - Fundo 
Brasileiro para a Biodiversidade, através da FUSP, sob a coordenação do 
Prof. Dr. Antonio Mauro Saraiva, no período de 17-12-2012 a 31-12-2013, 
envolvendo o LAA – Laboratório de Automação Agrícola, tendo como objetivo 
pesquisar e desenvolver ferramentas de TI de apoio ao projeto Conservation 
and Management of Pollinators for Sustainable Agriculture through na 
Ecosystem Approach, realizado no Brasil sob coordenação do Ministério do 
meio Ambiente. O projeto tem como produtos esperados Dissertação de 
Mestrado, Iniciação Científica, artigos científicos, ferramenta de software de 
digitalização dos dados. Os recursos envolvidos são da ordem de R$ 
180.000,00. --------------------------------------------------------------------------------------- 
 
II.4.2. Participação de Docente em Atividade de Pesquisa e Extensão 
a) Atividades de Convênio/Contrato (art.16) 
Foram referendados os pedidos de participação em Atividades de 
Convênio/Contrato dos docentes: a) Prof. Dr. Antonio Mauro Saraiva, como 
Coordenador do Projeto de Pesquisa e Extensão, já firmado, intitulado 
“Pesquisa em padronização, digitalização e análise de dados de 
biodiversidade de polinizadores”, junto ao Fundo Brasileiro para a 
Biodiversidade, através da FUSP, no período de 02-01-2013 a 31-12-2013; 
como Coordenador do Projeto de Pesquisa e Extensão, já firmado, intitulado 
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“Pesquisa em sistemas embarcados agrícolas”, junto à Auteq Telemática, 
através da FDTE, no período de 02-01-2013 a 31-12-2013; b) Prof. Dr. 
Carlos Eduardo Cugnasca, como Participante do Projeto de Pesquisa e 
Extensão, em trâmite, intitulado “Projeto de avaliação de alternativas para 
segurança com empilhadeiras por meio de sistema RFID”, junto à AMBEV, 
através da FCAV – Fundação Carlos Alberto Vanzolini, no período de 01-02-
2013 a 31-03-2013. ---------------------------------------------------------------------------- 
 
Foram aprovados os pedidos de participação em Atividades de 
Convênio/Contrato dos docentes: a) Prof. Dr. João Batista Camargo Júnior, 
como Coordenador do Projeto de Pesquisa e Extensão, já firmado, intitulado 
“Atividade de Pesquisa em Análise de Segurança de sistemas de controle 
crítico, por meio de projeto de pesquisa/extensão, envolvendo o setor metro-
ferroviário (Metrô de São Paulo)”, junto à CMSP - Cia. do Metropolitano de 
São Paulo, através da FDTE, no período de 02-05-2013 a 30-04-2018; b) 
Prof. Dr. Paulo Sérgio Cugnasca, como participante do Projeto de Pesquisa 
e Extensão, já firmado, intitulado “Atividade de Pesquisa em Análise de 
Segurança de sistemas de controle crítico, por meio de projeto de 
pesquisa/extensão, envolvendo o setor metro-ferroviário (Metrô de São 
Paulo)”, junto à CMSP - Cia. do Metropolitano de São Paulo, através da 
FDTE, no período de 02-05-2013 a 30-04-2018. --------------------------------------- 
 
II.5. Cultura e Extensão Universitária 
II.5.1. Participação de Docente em Atividade de Extensão 
a) Ministração de curso de Extensão (art.12) 
Foram aprovados os pedidos de participação em Atividades de Ministração de 
curso de Extensão dos docentes: a) Prof. Dr. Carlos Eduardo Cugnasca, 
para o Curso de Especialização em Logística Empresarial, disciplina 
Tecnologia da Informação e Comunicação em Logística Empresarial, junto à 
FCAV - Fundação Carlos Alberto Vanzolini, no período de 01-04 a 31-05-
2013, com carga horária  de 16 horas semestrais, através da FCAV - 
Fundação Carlos Alberto Vanzolini; b) Prof. Dr. Marco Túlio Carvalho de 
Andrade, para o curso MBA em Tecnologia da Informação disciplina Modelos 
de Gerenciamento de Projetos, junto ao PECE – Programa de Educação 
Continuada da EPUSP, no período de 02-05 a 19-07-2013, com carga horária  
de 30 horas semestrais, através da FUSP. ------------------------------------------- 
 
Foram referendados os pedidos de participação em Atividades de Ministração 
de curso de Extensão dos docentes: a) Profª Drª Anarosa Alves Franco 
Brandão, para o Curso Especialização em Direito e Tecnologia da 
Informação, disciplina Software: Conceitos, Tecnologias e Negócios, junto ao 
PECE – Programa de Educação Continuada da EPUSP, no período de 07-02-
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2013 a 11-04-2013, com Carga horária  de 15 horas semestrais, através da 
FUSP; b) Prof. Dr. Kechi Hirama, para o Curso Projeto Integrado, disciplina 
Especialização – MBA – Tecnologia de Software, junto ao PECE – Programa 
de Educação Continuada da EPUSP, no período de 19-02-2013 a 23-04-
2013, com Carga horária  de 30 horas semestrais, através da FUSP; c) Prof. 
Dr. Marcos Antonio Simplício Júnior, para o Curso Especialização em 
Direito e Tecnologia da Informação, disciplina Software: Conceitos, 
Tecnologias e Negócios, junto ao PECE – Programa de Educação Continuada 
da EPUSP, no período de 07-02-2013 a 11-04-2013, com carga horária  de 15 
horas semestrais, através da FUSP. --------------------------------------------------- 
 
b) Atividades de Assessoria/Consultoria/Coordenação de Cursos (art.15)  
Foram referendados os pedidos de participação em Atividades de 
Assessoria/Consultoria/Coordenação de Cursos dos docentes: a) Prof. Dr. 
Kechi Hirama, na Vice-Coordenação do Curso de Difusão “Programação 
Orientada a Objetos– JAVA”, junto ao PECE – Programa de Educação 
Continuada da EPUSP, por 04 meses e 25 dias, no período de 21-01-2013 a 
15-04-2013, com dedicação de 0,5 hora/semana, com o objetivo de realizar 
um treinamento, para os alunos de graduação, relacionado aos principais 
conceitos existentes em uma linguagem de programação orientada a objetos 
(encapsulamento, herança e polimorfismo), utilizando o JAVA como 
linguagem de apoio; na Vice-Coordenação do Curso de Difusão 
“Programação Orientada a Objetos – JAVA”, junto ao PECE – Programa de 
Educação Continuada da EPUSP, por 04 meses e 25 dias, no período de 19-
03-2013 a 11-06-2013, como dedicação de 0,5 hora/semana, com o objetivo 
de realizar um treinamento, para os alunos de graduação, relacionado aos 
principais conceitos existentes em uma linguagem de programação orientada 
a objetos (encapsulamento, herança e polimorfismo), utilizando o JAVA como 
linguagem de apoio; na Vice-Coordenação do Curso de Especialização em 
Tecnologia de Software MBA-USP, junto ao PECE – Programa de Educação 
Continuada da EPUSP, por 02 anos e 06 meses, no período de 18-02-2013 a 
18-08-2015, com dedicação de 0,5 hora/semana, com o objetivo de capacitar 
os profissionais do mercado com novas tecnologias de projeto e gestão 
relacionadas com Engenharia de Software; b) Prof. Dr. José Sidnei 
Colombo Martini, como Membro do Conselho Consultivo da CNTU – 
Confederação Nacional dos Trabalhadores Liberais Universitários, junto à 
CNTU – Confederação Nacional dos Trabalhadores Liberais Universitários, 
por 02 anos, de 18-02-2013 a 18-02-2015, com dedicação de 0,5 
hora/semana, com o objetivo de trabalhar novas visões, demandas e 
preocupações sobre as camadas médias, o desenvolvimento sustentável e o 
futuro do país; como Membro do Conselho do Departamento de Infraestrutura 
da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo – SP atuando na área 
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de energia elétrica, junto à FIESP - Federação das Indústrias do Estado de 
São Paulo, por 02 anos, de 18-02-2013 a 18-02-2015, com dedicação de 0,5 
hora/semana, com o objetivo da participação em estudos de demanda de 
energia elétrica para indústria paulista, análise do fornecimento de energia e 
planejamento do setor elétrico paulista; c) Profª Drª Selma Shin Shimizu 
Melnikoff, na Coordenação do Curso de Difusão “Programação Orientada a 
Objetos – JAVA”, junto ao PECE – Programa de Educação Continuada da 
EPUSP, por 02 meses e 25 dias, de 19-03-2013 a 11-06-2013, com 
dedicação de 0,5 hora/semana, com o objetivo de realizar um treinamento, 
para os alunos de graduação, relacionado aos principais conceitos existentes 
em uma linguagem de programação orientada a objetos (encapsulamento, 
herança e polimorfismo), utilizando o JAVA como linguagem de apoio; na 
Coordenação do Curso de Difusão “Programação Orientada a Objetos – 
JAVA”, junto ao PECE – Programa de Educação Continuada da EPUSP, por 
02 meses e 27 dias, de 21-01-2013 a 15-04-2013, com dedicação de 0,5 
hora/semana, com o objetivo de realizar um treinamento, para os alunos de 
graduação, relacionado aos principais conceitos existentes em uma 
linguagem de programação orientada a objetos (encapsulamento, herança e 
polimorfismo), utilizando o JAVA como linguagem de apoio; na Coordenação 
do Curso de Especialização em Tecnologia de Software – MBA-USP, junto ao 
PECE – Programa de Educação Continuada da EPUSP, por 02 anos e 06 
meses, de 18-02-13 a 18-08-2015, com dedicação de 0,5 hora/semana, com 
o objetivo de capacitar os profissionais do mercado com novas tecnologias de 
projeto e gestão relacionadas com Engenharia de Software; d) Prof. Dr. 
Wilson Vicente Ruggiero, como Membro do Conselho de Inovação e 
Pesquisa, junto à Scopus Tecnologia S.A., por 12 meses, de 18-02-2013 a 
18-02-2014, com dedicação de 4  horas/semana, com o objetivo de participar 
do Conselho de Inovação e Pesquisa da Scopus Tecnologia assessorando a 
empresa no planejamento e condução de seus projetos de inovação e 
pesquisa nas áreas de Tecnologia e Segurança da Informação; como 
Coordenador do MBA em Gestão da Inovação em Tecnologia da Informação 
com Desenvolvimento Econômico e Sócio Ambiental, junto à 
EPUSP/PCS/LARC, por 12 meses, de 18-02-2013 a 18-02-2014, com 
dedicação de 0,5 hora/semana, tendo como objetivo a formação de 
profissionais na área de Redes e comunicação de dados envolvendo 
atividades inovadoras e com enfoque de sustentabilidade desenvolvendo o 
seu tripé: Econômico, Social e Ambiental; como Coordenador do MBA em 
Inovação Tecnológica em Comunicação e Redes, junto à EPUSP/PCS/LARC, 
por 12 meses, de 18-02-2013 a 18-02-2014, com dedicação de 0,5 
hora/semana, tendo como objetivo a formação de profissionais na área de 
Redes e comunicação de dados envolvendo atividades inovadoras. Esse 
programa contempla duas vertentes: a técnica e da de gestão da inovação; 
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como Vice-Coordenador do curso “Identificação e Gerenciamento de sítios 
contaminados por PCBs”, junto ao PNUD – Programa das Nações Unidas 
para o Desenvolvimento (Secretaria do Meio Ambiente), por 11 meses, de 01-
08-2012 a 30-06-2013 a 30-06-2013, com dedicação de 01 hora/semana, 
tendo como objetivo de desenvolver um conhecimento técnico, tecnológico e 
operacional dos técnicos dos Órgãos Estaduais de Meio Ambiente (OEMAS) 
integrantes do Sistema Nacional de Meio Ambiente (SISNAMA), para 
determinação de critérios e valores orientadores da qualidade do solo quanto 
à presença de substâncias químicas, e identificação e remediação de áreas 
contaminadas com substâncias e seus resíduos, especialmente ao PCBs. ---- 
 
c)  Atividades de Convênio/Contrato (art.16) 
Foram aprovados os pedidos de participação em Atividades de 
Convênio/Contrato do Prof. Dr. Wilson Vicente Ruggiero, como 
Coordenador do Projeto de Extensão, já firmado, intitulado “Tecnologia e 
Segurança da Informação”, junto à Scopus Tecnologia S.A., através FUSP, de 
18-02-2013 a 18-02-2014; como Coordenador do Projeto de Extensão, já 
firmado, intitulado “Segurança e Tecnologia da Informação”, junto à Ericsson 
Telecomunicações S.A., através da FDTE, de 18-02-2013 a 18-02-2014. ------ 
 
II.5.3. Proposta de Treinamento 
Aprovada a proposta de Treinamento em Arquitetura Corporativa, através 
do PECE – Programa de Educação Continuada da EPUSP, a ser oferecido de 
março a julho de 2013, com o objetivo de fornecer os conhecimentos básicos 
sobre arquitetura corporativa e técnicas para especificação, modelagem e 
implantação de arquiteturas corporativas. Esse treinamento visa incentivar a 
criação de planos estratégicos corporativos, planos de desenvolvimento e 
gestão de projetos controlados utilizando modelos de arquiteturas 
corporativas. A coordenação será do Prof. Dr. Jorge Luís Risco Becerra. ------- 
 
II.5.4. Renovação de Credenciamento de Currículo junto à CERT 
Aprovado o pedido de renovação de credenciamento de currículo junto à 
CERT, dos docentes: a) Prof. Dr. Edison Spina, cujo vencimento se dá em 
01-07-2013, com Parecer favorável emitido pelo Prof. Dr. Luiz Natal Rossi 
(PEA/EPUSP); b) Prof. Dr. João Batista Camargo Júnior, cujo vencimento 
se dá em 07-05-2013, com Parecer favorável emitido pelo Prof. Dr. Paulo 
Kaminski (PMR/EPUSP); c) Prof. Dr. Marcos Antonio Simplício Júnior, cujo 
vencimento se dá em 22-08-2013, com Parecer favorável emitido pelo Prof. 
Dr. Routo Terada (IME/USP); d) Prof. Dr. Ricardo Luis de Azevedo da 
Rocha, cujo vencimento se dá em 31-08-2013, com Parecer favorável emitido 
pela Profª Drª Cíntia Itiki (PTC/EPUSP). ------------------------------------------------ 
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II.5.5. Relatório de Atividades Simultâneas do Departamento em 2012. 
Aprovado Relatório de Atividades Simultâneas do PCS desenvolvidas no 
período de janeiro a dezembro de 2012. ----------------------------------------------- 
 
 
II.6. Pedidos de Afastamento de Docente  
Referendado o pedido de afastamento do Prof. Dr. Moacyr Martucci Júnior, 
referente a seu afastamento para Paris/França, Barcelona/Espanha e 
Turim/Itália de 26-01 a 03-02-13. ------------------------------------------------------- 
 
 
II.7. Relatórios de Viagem 
Aprovado o Relatório do Prof. Dr. Edison Spina referente a seu afastamento 
para Lima/Peru, de 27-11 a 02-12-12. ----------------------------------------------- 
 
 
II.8. Relatório de Atividades de Docente referente ao Período Probatório 
Aprovado o Relatório de Atividades do Prof. Dr. Kechi Hirama, referente às 
suas atividades em RDIDP no período de 2011 a 2012, com Parecer favorável 
emitido pelo Prof. Dr. Marcelo Schneck de Paula Pessôa (PRO/EPUSP). ------- 
 
 
II.9. Reposição de claro de docente aposentado 
Apresentado o pedido de reposição de claro de Professor Doutor (MS-3), para 
preenchimento da vaga do Prof. Dr. Paulo Sérgio Muniz Silva, em função de 
sua aposentadoria, conforme publicado em Diário Oficial no dia 04-01-2013. 
O Conselho aprova o pedido e solicita, ainda, que a vaga seja concedida em 
Regime de Dedicação Integral à Docência e à Pesquisa- RDIDP. ---------------- 
 
Nada mais a constar, a reunião deu-se por encerrada às 10h00 e eu, Tânia 
Comi Pereira da Silva, secretária do Departamento de Engenharia de 
Computação e Sistemas Digitais, redigi e digitei a presente ata. 
 

* * * * * 
 


