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ATA 260ª REUNIÃO DO CONSELHO DO DEPARTAMENTO DE 
ENGENHARIA DE  COMPUTAÇÃO E SISTEMAS DIGITAIS  -  PCS 

 

Realizada em 07-03-13, às 08h00min. 
 
Presentes os Professores Doutores José Sidnei Colombo Martini, Antonio Mauro 
Saraiva, Wilson Vicente Ruggiero, Anna Helena Reali Costa, João José Neto, 
Jaime Simão Sichman, Marco Túlio Carvalho de Andrade, André Riyuiti 
Hirakawa, Jorge Rady de Almeida Júnior, Paulo Sérgio Cugnasca, Solange Nice 
Alves de Souza, Graça Bressan e Pedro Luiz Pizzigatti Corrêa. Justificaram 
ausência os Professores Doutores Edson Satoshi Gomi e Moacyr Martucci 
Júnior. 
 
 
I - EXPEDIENTE 
 
I.1. Análise da ata da 259ª reunião do Conselho. 
Aprovada. 
 
I.2. Comunicações 
I.2.1. Chefia do Departamento 

a) Prof. Sidnei informou que o Conselho está sem a representação discente 
neste Colegiado. O Centro de Estudos de Eletricidade está organizando 
as respectivas eleições, ainda no mês de março, para que o aluno 
indicado possa participar das próximas reuniões de Conselho. ---------------
------------- 

b) O Ricardo Nakamura solicitou à Chefia sair da Comissão de Estágios 
para se dedicar a Comissão de Tema Básico. -------------------------------------
------- 

 
I.2.2. Conselho Técnico Administrativo – CTA 

a) Houve uma reunião extraordinária do CTA em 07-02, quando foi tratada a 
questão da Progressão na Carreira dos Servidores Técnicos e 
Administrativos da EPUSP. Os trabalhos relativos a esse processo estão 
em andamento. Os funcionários estão fazendo sua auto avaliação no 
Sistema Marte. Prof. Sidnei comentou que, para esta segunda fase, os 
recursos serão incorporados a partir de 1º de março de 2013. ---------------- 

b) Na reunião ordinária do CTA, em, 14-02-13, o Prof. Cardoso comunicou 
sobre o oferecimento de bolsa acadêmica, cuja cota passou de 07 para 
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06 professores. Informou, ainda, que estão sendo destinados R$ 
20.000,00 para Pesquisa. ------------------------------------------------------------ 

c) Prof. Cardoso também mencionou que estão surgindo muitos projetos 
NAPS e a carga desses projetos está impactando no aumento de 
recursos. É preciso planejar a utilização desses recursos considerando 
seu impacto na infraestrutura da Escola. ----------------------------------------- 

d) A Poli comemora 120 anos em 23 de agosto de 2013. A pedido do 
deputado Arnaldo Jardim, ex-politécnico, está sendo organizada uma 
comemoração dessa data, a ser realizada no Palácio dos Bandeirantes. 
Está sendo providenciado um novo vídeo sobre a Poli para celebrar essa 
data. O Diretor pede a participação maciça dos politécnicos no referido 
evento. ------------------------------------------------------------------------------------ 

e) Foi finalizado um concurso de arquitetura para a construção do novo 
prédio destinado a salas de aula multifuncionais e também para 
atividades de inovação, difusão etc. Esse prédio ficará entre o 
estacionamento do prédio da Administração e o da Engenharia Civil. Prof. 
Sidnei comentou que nesse concurso participaram nomes renomados da 
arquitetura, dentre eles o do arquiteto Ruy Otake, que foi o vencedor. ----- 

f) Nessa reunião do CTA, o Prof. Piqueira comunicou sobre a verba 
recebida da FAPESP em função do volume de pedidos dos docentes da 
Poli. O PCS ganhou um pequeno montante devido a um pedido do Prof. 
Ricardo Rocha, o único docente do PCS que fez esse tipo de solicitação 
à FAPESP. Prof. Sidnei pede que demais docentes utilizem esse 
mecanismo para obtenção de recursos, visando melhorias no 
Departamento. ------------------------------------------------------------------------- 

g) Prof. Piqueira também informou que foi solicitado à Diretoria autorização 
para utilização de uma área no galpão didático, para que seja destinado o 
Cursinho da Poli, gerenciado pelo Grêmio da Poli. A COD-Elétrica já está 
se incumbindo de verificar a disponibilidade. ------------------------------------- 

h) Prof. Piqueira mencionou sobre o possível oferecimento de um Curso de 
Computação Quântica e falou da experiência própria em cursos de Látex 
etc. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
I.2.3. Congregação 
Não houve Congregação no período. Na tarde deste dia 07-02-13, haverá uma 
reunião onde será discutida questão da inclusão social. Prof. Sidnei comentou 
que esteve em reunião com o Grêmio Politécnico e elogiou a postura dos alunos 
do Grêmio para os assuntos de interesse da Escola. ------------------------------------- 
 
I.2.4. Comissão de Orientação Didática – COD/EEL 

a) Na reunião da COD, foi discutida uma circular emitida pela SEF- 
Superintendência do Espaço Físico da USP, referente a responsabilidade 
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pela guarda e manutenção dos Edifícios do Conjunto Arquitetônico das 
Unidades/Órgãos da USP, e pela proteção das pessoas. Foi dado aos 
coordenadores o prazo de 90 dias para apresentar o leque de 
necessidades que cada prédio precisa, pois a responsabilidade dessas 
obras será do administrador do prédio. ---------------------------------------------- 

b) Foi tratado o uso da máquina copiadora locada no PTC. Atualmente 
somente o funcionário Agnol Almada é quem manuseia essa máquina, 
ainda que para atender pedidos dos 4 departamentos, como por exemplo, 
na reprodução de provas para disciplinas com grande número de alunos 
inscritos, uma vez que a capacidade de cópias dessa maquina é muito 
superior ao das máquinas locadas em cada um dos três outros 
departamentos da Engenharia Elétrica. A COD decidiu que cada 
departamento irá indicar um funcionário seu para treinamento naquela 
máquina copiadora. Do PCS, o funcionário Rubens L. de Toledo Júnior 
será treinado. Posteriormente será informada uma data para que, a partir 
dela, não se precise mais solicitar ao PTC autorização para usar aquela 
máquina. --------------------------------------------------------------------------------- 

c) Foi solicitada a indicação de um funcionário de cada departamento para 
compor a comissão responsável pela rede da Engenharia Elétrica. Do 
PCS, o representante indicado é o funcionário Ákio Nogueira Barbosa. --- 

d) Com relação à instalação em salas de aula dos novos projetores e telas, 
já adquiridos, Prof. Sidnei mencionou que o serviço deveria ter sido feito 
durante as férias escolares. No entanto, devido à dificuldade de 
coordenação entre os departamentos da Elétrica, esse trabalho ainda não 
foi executado. Para instalações de projetores nas salas de aulas, por 
exemplo, é preciso fixá-los dentro de uma gaiola de proteção. Foram 
obtidos três orçamentos, porém houve dificuldades em se conseguir a 
anuência de todos os departamentos da Elétrica. O funcionário do PCS 
Nilton, que está auxiliando a COD nessa tarefa, solicitou que seja 
informado o local da instalação dos aparelhos. ----------------------------------- 

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

a) Prof. Paulo Cugnasca informou que está na reta final o processo de 
analise das atividades referentes à EC-3, EC-2, recredenciamento de 
curso etc. Lembrou que a Pró-Reitoria de Graduação solicitou justificativa 
para os pré-requisitos dos cursos, para cuja tarefa a Profª Selma tem se 
dedicado nos últimos tempos. ---------------------------------------------------------- 

b) A Poli tem que fazer o recredenciamento de todos os seus cursos perante 
a Secretaria Municipal de Educação. Para isso, as COCs estão 
atualizando informações com os colaboradores da Elétrica. O Plano 
Pedagógico também está sendo atualizado. A Profª Selma já fez um 
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trabalho inicial. A previsão de entrega de todo o material é até o fim da 
próxima semana. --------------------------------------------------------------------- 

c) Quanto à EC-3, Prof. Paulo comentou que há um pedido para se 
apresentar um projeto à CG até 08-03-13. Trata-se de um trabalho mais 
de refinamento e formatação de algumas disciplinas. Na EC-2, o 
processo foi mais complicado. Para a EC-3, já existe a ideia da estrutura. 
Esta semana o grupo responsável finalizará a atualização das ementas 
das disciplinas. ------------------------------------------------------------------------- 

d) Prof. Paulo informou sobre o processo de ingresso envolvendo todas as 
Elétricas. Se não houver qualquer manifestação, o processo de ingresso 
será o que vigora hoje. Em particular na Engenhara Elétrica, foi decidido 
que as 5 ênfases tenham ingresso no vestibular (FUVEST). O curso 
cooperativo já começa diferente e terá o ingresso separado. O curso da 
USP Leste talvez tenha uma carreira própria. ------------------------------------ 

e) Prof. Sidnei informou que o curso USP Leste foi aprovado na 
Congregação do Instituto de Física. Na Matemática, ainda será analisado. 
Já foi aprovado pelo PCS, faltando somente passar pela Congregação do 
IME. ------------------------------------------------------------------------------------- 

 
I.2.6. Comissão de Estágios  
A Profª Solange comunicou que no dia 20-03-2013, às 18h00, haverá o primeiro 
workshop de Estágios deste ano. A Comissão está cuidando de fechar a agenda 
desses eventos para o ano inteiro. Para o workshop do dia 20, o PCS receberá 
uma convidada falando sobre entrevista e preparação de currículo. -----------------
- 
 
I.2.7. Comissão de Pós-Graduação 

a) A Profª Anna informou sobre o Relatório CAPES. Com relação às 
informações pertinentes aos projetos de Pesquisa, há um membro da 
COAC responsável por cada linha de Pesquisa do relatório e que deve 
levantar essas informações até o dia 08-03-13. Profª Anna solicita aos 
docentes que enviem informações o quanto antes. ---------------------------- 

b) Todos os docentes incluídos no Relatório CAPES do triênio 2010-2012 
devem ter recebido um e-mail da funcionária Mayra, solicitando o envio, 
até no máximo às 12h00 do dia 08-03-2013, das correções referentes às 
suas publicações em 2012. Alertou que as notas serão em função do 
triênio. ------------------------------------------------------------------------------------ 

c) Profª Anna solicitou aos docentes que incentivem todos os seus 
orientados do PCS a participar do 1º “Café com Pesquisa” de 2013, 
enviando sua inscrição por e-mail à COAC ou através do facebook. O 
evento terá como tema “Como escolher o veículo de publicação e como 
escrever um bom artigo científico”. A organização desse evento é da 
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COAC e o palestrante será o Prof. Paulo Barreto. Esse “Café com 
Pesquisa” será no dia 14-03-13, das 10h00 às 11h30, na sala na C1-49.-- 

d) A Profª Anna teceu comentários a respeito da carência de uma disciplina 
sobre Metodologia Cientifica aplicada à Engenharia de Computação, na 
Graduação. Houve uma procura muito grande, (mais de 40 alunos, todos 
do PCS e com demanda grande do IME), que infelizmente não foi 
possível atender. Os alunos dizem que é um choque quando percebem o 
que é uma pós-graduação, a pesquisa, publicações etc. A Profª Anna 
comentou que há uma sugestão para que fosse melhor disseminado na 
Graduação do PCS o método científico e o método para Engenharias, em 
especial os passos de revisão bibliográfica para encontrar métodos e 
técnicas adequadas para a solução de um determinado problema e o 
passo final de divulgação tecnológica e científica. Prof. Sidnei pede que 
se antecipe, através da Graduação, essa orientação aos alunos. ------------ 

 
I.2.8. Comissão de Pesquisa 

a) Prof. Saraiva comentou que na CPq, o principal ponto da reunião foi a 
Semana de Divulgação da Iniciação Científica. Conforme divulgado pelo 
Prof. Marcos Simplício através de correio eletrônico, todos os 
Departamentos da Poli realizarão uma palestra de esclarecimento, 
seguido de visita dos alunos aos laboratórios. Essa Semana de Iniciação 
Científica será de 18 a 22-03-13. A meta da Poli a ser atingida é que 
todos os alunos, ao longo dos 5 anos, façam a Iniciação. O objetivo 
desse evento é explicar o que é Iniciação e como divulgar os trabalhos de 
seu próprio departamento. Cada departamento fará uma palestra meio 
padronizada. O PCS será o primeiro, logo no dia 18-03-13. Prof. Saraiva 
e Prof. Simplício farão a palestra. Prof. Saraiva reitera a todos os 
representantes de cada laboratório para responderem o e-mail do Prof. 
Simplício e informar até segunda-feira, dia 11-03-13, o que pretendem em 
termos de participação tanto para visitas ao laboratório quanto para 
palestra e qual o horário das visitas. Prof. Saraiva sugere aos docentes 
para divulgar entre os alunos de 1º, 2º e 3º ano para participarem. Disse 
que já se articulou com os docentes que dão aula nesse horário, para que 
o maior número de alunos possa participar. Para eventos futuros, o Prof. 
Saraiva sugeriu que, ao se programar a grade horária, seja estabelecido 
um período para acomodar todos os eventos, talvez através da criação 
de uma disciplina virtual ou algo semelhante, para que se viabilize a 
participação maciça dos alunos. Por enquanto, a alternativa é os 
docentes levarem seus alunos para a palestra. Foi enviado a todos os 
docentes um e-mail para que se organizem e enviem uma só proposta do 
grupo sobre a programação pretendida. ----------------------------------------- 
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b) Prof. Sidnei mencionou uma apresentação do Prof. Gil da Costa Marques 
sobre o IPTV e sobre o Elvis, na área de Física. A ideia é que o 
departamento disponibilize suas disciplinas nessas ferramentas. No PCS, 
a Profª Regina cuida do IPTV. Prof. Sidnei sugere que a Profª Regina 
faça uma apresentação sobre o IPTV ao Conselho. --------------------------- 

c) Em breve será realizado novo Workshop sobre Capacitação para 
Pesquisadores da USP em Publicação Científica, dirigido a docentes, 
pós-doutorandos e alunos de doutorado, onde são apresentados aos 
participantes novas ferramentas, procedimentos e informações de modo 
a tornar o processo de produção do artigo científico, assim como a 
submissão do mesmo, mais rápido e eficiente. O evento será realizado 
durante um dia inteiro e ministrado por um docente de São Carlos. ------- 

d) Também será realizado na Poli, de 15 a 16-04-13, um workshop sobre 
interdisciplinaridade. ------------------------------------------------------------------ 

e) Está aberto até 26 de abril o Edital sobre Iniciação Científica. -------------- 
f) A Olimpíada USP do Conhecimento está lançada. O edital prevê inscrição 

de 12 a 25-04-13. Deverá haver um docente coordenando cada proposta. 
g) Aprovados os Editais da COFECUB, uma parceria entre a USP e a 

Universidade do Porto. Foi aprovada a proposta de aumento de 5 para 10 
mil reais para cada Projeto 1. Falta a COP aprovar esse aumento. ------- 

h) Aprovado novo Programa de Apoio aos Novos docentes. -------------------- 
i) Prof. Saraiva informou que também está aberto o Edital sobre o Convênio 

da USP com a Universidade de Princetown. Estão previstas colaborações 
de 10 mil dólares. Os interessados em participar devem enviar carta de 
intenções à Pró-reitoria de Pesquisa, até 29-03-2013.------------------------ 

j) Na segunda-feira, dia 11-03-2013, o PCS irá receber uma Delegação da 
Universidade de Virgínia. Essa delegação visitará alguns Departamentos 
da Escola. No PCS, a visita será das 15h00 às 16h00, na sala da Chefia.- 

 
I.2.9. Comissão de Cultura e Extensão Universitária 
Nada a informar. 
 
I.2.10. Comissão de Informática 
A readequação da rede do PCS está em andamento. Prof. Sidnei comentou que 
estão acontecendo diversas obras de rede elétrica e de informática. Atualmente 
o PCS conta com 1 megabit por segundo na porta de cada  sala. A infraestrutura 
que está sendo instalada suporta entregar 10 gigabits por segundo em cada 
máquina do Departamento. ------------------------------------------------------------------- 
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I.2.11. Comissão de Bibliotecas 
Profª Graça comentou que a entrega de livros no ano passado demorou. Este 
ano, foi feito pedido novo e este novo mecanismo já esta funcionando com efeito 
contínuo. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
I.2.12. Secretaria do Departamento 
Neste mês de março, no dia 25, o PCS fará a eleição do novo Conselho 
Departamental. A representação para MS-3 será de 04 docentes da categoria; 
para MS-5 será de 06 docentes da categoria. --------------------------------------------- 
 
I.2.13. Palavra aos Conselheiros 

a) Prof. Sidnei comunicou que houve substituição na Coordenadoria de 
Relações Internacionais da Reitoria. Saiu o Prof. Adnei Melges de 
Andrade, e entrou o Prof. Aluísio Augusto Cotrim Segurado, da 
Faculdade de Medicina. Prof. Sidnei informou que a USP teve que 
explicar ao Tribunal de Contas sobre o grande número de viagens ao 
exterior. Por isso, foi publicada uma portaria onde, a partir de agora, para 
viagens internacionais para docentes e funcionários, é preciso pedir 
autorização especial. Os procedimentos irão mudar, para que sejam 
evitados os excessos. Prof. Jaime informou que, a partir do dia 11-03-13, 
todos os pedidos de afastamentos deverão ser feitos diretamente pelo 
Sistema Marte. ------------------------------------------------------------------------ 

b) Prof. Jaime comentou que se iniciaram as aulas no laboratório digital do 
PCS. Disse que demora muito para ligar os microcomputadores. Sugere, 
se o chefe do Departamento permitir, que o PCS envie esses 
equipamentos ao CCE para uma atualização desses computadores. Prof. 
André lembrou que o PCS dispõe de R$ 525 mil reais para modernizar os 
laboratórios. O Prof. Sidnei concorda com a sugestão e os demais 
Conselheiros aprovam a proposta. Prof. Jaime fará um levantamento de 
custo desse serviço e apresentará ao PCS. ------------------------------------ 

c) Prof. Sidnei falou da realocação de alguns funcionários do PCS para 
outros setores da Poli. Lembrou da transferência da funcionária Maria 
Cristina dos Santos para a Biblioteca da Produção, o técnico Sérgio 
Aparecido de Oliveira irá para Santos e Elizabeth Maria Barbosa Maciel, 
para a Assessoria de Informática da Poli. Alguns estão alocados em sala 
de docentes. É preciso observar a carga efetiva que demande 
funcionários e o número de funcionários que estão efetivamente 
colaborando com o Departamento, se há serviço suficiente, para 
readequar o quadro de servidores. ------------------------------------------------ 

d) Prof. João José Neto falou sobre o evento do WTA, que este ano esteve 
em sua 7ª edição. Comentou que o evento teve baixo quórum presencial 
devido ao início de aulas etc. Foi feita uma transmissão do evento para 5 
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locais via rede. Estão disponíveis na internet os tutoriais. Comentou que o 
Prof. Ricardo Rocha enviou antecipadamente um vídeo sobre o que está 
sendo desenvolvido no Department Computing Science da University of 
Alberta, no Canadá. Houve muita interação. Apesar da baixa presença 
local, o evento superou todas as expectativas. As pessoas que estavam 
presencialmente estavam conectadas. Houve o uso adequado da 
tecnologia para divulgação e realização do evento. Comentou que os 
jornalistas fizeram muitas entrevistas, mas não sabe se fizeram algo além 
do que está no site. Prof. João José registrou o agradecimento pela 
sugestão do Prof. Sidnei para a realização do workshop através da rede. 

e) Prof. Marco Túlio lembrou que estão abertas as inscrições para chapas 
de representantes docentes na Congregação, lembrando que os eleitos 
para este biênio elaborarão a lista tríplice de novo Diretor da Poli e seu 
Vice. Informou que o Prof. Romero e ele formarão uma chapa. ------------ 

f) Prof. Marco Túlio destacou que a faixa de pedestres na entrada da 
Portaria P3, próxima à Drogasil, em horário de rush, não está tendo 
coerência com o fluxo de veículos, o que tem congestionado aquele 
pedaço da USP. Prof. Sidnei falará com o responsável, na Prefeitura. --- 

g) Quanto ao estacionamento da Engenharia Elétrica, Prof. Marco Túlio 
comentou sobre o caminhão estacionado em frente à cancela porque não 
há lugar na vaga de carga/descarga. Registrou a chapa dos carros que 
usualmente estacionam no espaço destinado a carga/descarga. Prof. 
Marco Túlio tem fotografado as chapas desses veículos e irá comunicar a 
Diretoria para que sejam tomadas as medidas cabíveis. Além destes, 
também alguns funcionários da Engenharia Elétrica têm usado o 
estacionamento, que é destinado a docentes. Prof. Sidnei pede que a 
COD-Elétrica também seja informada. ------------------------------------------- 

h) A Profª Selma reforçou que apesar de entregar somente a atualização 
das ementas das disciplinas do primeiro ano, os trabalhos continuam 
para a revisão de todas as ementas. Aos poucos, todas estão sendo 
revisadas. Assim que a estrutura estiver completa, todos os docentes 
serão acionados. ----------------------------------------------------------------------- 

i) O Prof. Pedro lembrou que, em dezembro último, participou, em Brasília, 
do evento ISEI 2012 – International Conference on Ecological Informatics 
e de um Workshop do Ministério de Meio Ambiente sobre Integração de 
Sistemas e Informática Ecológica, organizado pela UnB. Foram 150 
participantes, dos quais 40 eram estrangeiros. Agradeceu o apoio do 
Departamento através da grande participação de alunos e alguns 
docentes no evento e na coordenação das seções. A Profª Anna disse 
que o evento foi muito aplaudido e alguns alunos foram convidados a 
enviar papers / periódicos. ----------------------------------------------------------- 
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j) Sobre o WTA, o funcionário Nilton Araujo do Carmo agradeceu aos 
funcionários do PCS Edson de Souza e Suzano Luiz Bittencourt Rosa 
que, junto com o CCE, possibilitaram a transmissão do evento. ----------- 

k) O funcionário Nilton Araújo do Carmo pediu a compreensão dos docentes 
no tocante à instalação dos projetores, pois os horários das aulas 
competem com a instalação dos novos projetores na sala. A empresa 
contratada já veio medir o local de instalação dos novos para saber o 
tamanho das gaiolas e no próximo mês será concluída a instalação. A 
Profª Anna agradeceu essa inciativa. --------------------------------------------- 

l) A Profª Anna dá aulas no bloco D. Reclamou das mesas quebradas há 
meses, o que prejudica a aplicação de provas. Além disso, ficaram 
respingos de tinta no quadro verde. Prof. Sidnei informou que a empresa 
responsável pelos serviços de pintura do prédio foi alertada para esse 
cuidado. Com relação à conservação das cadeiras, Nilton verificará com 
a COD. Profª Anna acrescentou que também o exaustor daquela sala 
está quebrado e que o microfone da sala C1-30 não funciona. Mencionou 
o problema quanto ao controle do ar condicionado da sala B2-04, que 
nem sempre está disponível. Prof. Sidnei disse que a COD deve ser 
acionada para esses problemas das salas comuns aos quatro 
departamentos. ----------------------------------------------------------------------- 

m) Prof. Rady informou sobre o CEPED - Centro de Prevenção de 
Desastres, comandado pelo Prof. Hugo, da PRO. Os três docentes do 
GAS – Grupo de Análise de Segurança do PCS estão engajados em 
atividades desse Centro, participando de reuniões com pessoas da FAU, 
da Saúde e outras Unidades da USP. Será pedido um projeto NAP para o 
CEPED. Prof. Sidnei pediu ao Prof. André Riyuiti Hirakawa que entre em 
contato com o Prof. Hugo para informá-lo dos projetos que estão sendo 
desenvolvidos através do SIGINURB - Sistema de Gestão de 
Infraestrutura Urbana, para o centro de controle de água, energia elétrica 
etc., pois estes são temas relacionados a defesa civil. O Prof. André 
elencará as necessidades do CEPED para inserir no projeto do 
SIGINURB. Será construído um prédio na USP, onde deve ser instalado 
um Centro de Controle do SIGINURB. ------------------------------------------- 

n) Sobre o processo de progressão na carreira dos funcionários, o Prof. 
Saraiva comentou que todos os funcionários devem preencher on-line o 
respectivo formulário de Auto avaliação, que reflete a entrega de sua 
contribuição à Universidade e onde é possível detectar se esse processo 
atende aos interesses dos funcionários e da Universidade. Prof. Saraiva 
espera que seja atendida a demanda da Universidade, pois ela, 
Universidade como um todo, tem que crescer e se projetar cada vez mais 
perante a sociedade. ----------------------------------------------------------------- 
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o) Prof. Sidnei foi convidado pelo Centro de Estudos de Eletricidade a 
participar, de uma recepção aos novos alunos. O evento foi muito 
interessante. Os departamentos se cotizaram e pagaram um lanche para 
os alunos. Prof. Sidnei destacou a importância da inclusão desses alunos 
na vida do prédio. ------------------------------------------------------------------------ 

p) A secretária Tania estará em férias por quinze dias a partir de 14 de 
março, sendo substituída pela funcionária Léia Sicília nesse período. ----- 

 
II - ORDEM DO DIA 
 
II.1. Graduação 
II.1.1. Contratação de aluno monitor, a referendar: 
Aprovado o pedido de contratação de Rafael Lemes Beirigo como aluno 
monitor para as disciplinas PCS-2214 – Fundamentos de Engenharia de 
Computação, PCS-2302 – Laboratório de Fundamentos de Engenharia de 
Computação (curso semestral) e PCS-2024 – Laboratório de Fundamentos de 
Engenharia de Computação (curso quadrimestral), no período de 01-03-2013 a 
28-02-2014, tendo como docente responsável a Profª Drª Anna Helena Reali 
Costa. --------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
II.1.2. Renovação de contrato de aluno monitor 
Aprovado o pedido de renovação de contrato de Flávio Sales Truzzi como 
aluno monitor para as disciplinas PCS-2214 – Fundamentos de Engenharia de 
Computação, PCS-2302 – Laboratório de Fundamentos de Engenharia de 
Computação (curso semestral) e PCS-2024 – Laboratório de Fundamentos de 
Engenharia de Computação (curso quadrimestral), no período de 01-03-2013 a 
28-02-2014, tendo como docente responsável a Profª Drª Anna Helena Reali 
Costa. --------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
II.2. Pós-Graduação 
II.2.1. Exame de Qualificação no programa de Mestrado: 
Aprovadas as propostas de Banca Examinadora para Exame de Qualificação no 
programa de Mestrado de Felipe Piazza Biasi e Jefferson Evandi Ricardini 
Fernandes de Oliveira. -------------------------------------------------------------------------- 
 
II.2.2. Exame de Qualificação no Programa de Doutorado 
Aprovadas as propostas de Banca Examinadora para Exame de Qualificação no 
Programa de Doutorado de: Ana Cláudia Rossi, Geovandro Carlos Crepaldi 
Firmino Pereira, Paulo Thiago Fracasso e Ricardo Alexandre Veiga 
Gimenes.  
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II.2.3. Tese de Doutorado 
Aprovadas as propostas de Banca Examinadora para Tese de Doutorado de: 
Jamilson Bispo dos Santos, Osmar Aparecido Machado e Fernando José 
de Moura Marcellino. ----------------------------------------------------------------------------- 
 
 
II.3. Pesquisa  
II.3.1. Participação de Docente em Atividade de Pesquisa 
Apresentada a participação em atividades de Convênio/Contrato (art.16) do 
Prof. Dr. Paulo Sérgio L. M. Barreto, como Participante dos Projetos de 
Pesquisa já firmados: a) “mHealth – Soluções de Saúde Móvel Personalizada 
para o Brasil”, junto à Ericsson Telecomunicações S.A., através da FDTE, no 
período de 13-02-2013 a 13-09-2013; b) “SMS Criptografado”, junto à Scopus 
Tecnologia S.A., através da FUSP, no período 04-02-2013 a 04-02-2014. O 
Prof. Paulo Barreto apresentou uma justificativa para sua participação nessas 
atividades, uma vez que ele havia, no final de 2012, pedido para ser excluído da 
suplência na Coordenação de Pós-Graduação do PCS, devido a problemas de 
saúde etc. e, na última reunião de Conselho, foi solicitado que o docente 
apresentasse uma justificativa por ter saído da suplência da Pós-Graduação e 
depois solicitou autorização para participação nessas atividades de Pesquisa. 
Nessa justificativa, o Prof. Paulo Barreto esclarece que se trata de “atividades 
planejadas e essencialmente de pesquisa, constituindo uma continuação, não 
um acúmulo”, de sua atuação. Além disso, o Prof. Paulo afirma não ter deixado 
de colaborar nas atividades de Pós-Graduação e, ainda, que continua a 
colaborar com o Departamento em atividades administrativas relativas à 
Pesquisa e Pós-Graduação. Analisada a justificativa, o Conselho referenda os 
pedidos. ------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
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 
Aprovada a participação em atividades de ministração de curso de Extensão 
(art.12) para os docentes: a) Profª Drª Graça Bressan, no Curso “MBA em 
Inovação Tecnológica e Comunicação e Redes” / Disciplina “Análise de 
Desempenho”, junto ao Laboratório de Arquitetura e Redes de Computadores - 
LARC/PCS, no período de 12-04 a 12-05-2013, com carga horária de 18 horas 
semestrais, através da FUSP - Fundação de Apoio à Universidade de São 
Paulo; b) Prof. Dr. Jorge Rady de Almeida Júnior, no Curso de 
Especialização Tecnologia de Software / Disciplina “Sistemas de Informação e 
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Data Warehouse”, junto ao PECE/EPUSP, no período de 05-06 a 17-07-2013, 
com carga horária de 30 horas semestrais, através da FUSP - Fundação de 
Apoio à Universidade de São Paulo; c) Prof. Dr. Antonio Mauro Saraiva, no 
Curso “MBA USP Sustentabilidade em TIC” / Disciplina “Sustentabilidade e 
Biodiversidade”, junto ao Laboratório de Sustentabilidade em Tecnologias da 
Informação e Comunicação – LASSU/PCS, no período de 18-03 a 15-04-2013, 
com carga horária de 15 horas semestrais, através da FUSP - Fundação de 
Apoio à Universidade de São Paulo. ------------------------------------------------------- 
 
II.6. Pedidos de Afastamento de Docente  
Referendado o pedido de afastamento do Prof. Dr. Antonio Mauro Saraiva 
para Ohio / EUA, de 24 a 30-03-13. ---------------------------------------------------------- 
 
II.7. Relatórios de Viagem 
Aprovados os Relatórios de viagem de: a) Prof. Dr. Jaime Simão Sichman 
(para Denver / EUA e Cartagena / Colômbia, de 04 a 19-11-12); b) Prof. Dr. 
Moacyr Martucci Júnior (para Paris/França, Barcelona/Espanha e Turim/Itália 
de 26-01 a 03-02-13). -------------------------------------------------------------------------- 
 
II.8. Relatório de Atividades de Docente referente ao Período Probatório 
Aprovado o Relatório de Atividades em RDIDP do Prof. Dr. Wilson Vicente 
Ruggiero referente ao período probatório de 2011 a 2013, com vencimento em 
01-07-2013, com Parecer favorável emitido pelo Prof. Dr. José Roberto Piqueira 
(PTC/EPUSP). -------------------------------------------------------------------------------------- 
 
II.9. Programa “Colaborador Sênior” 
Aprovado o pedido de renovação de Termo de docente no Programa 
“Colaborador Sênior” (Docentes Aposentados) do Prof. Dr. Francisco Enéas 
da Cunha Lemos, com Parecer favorável emitido pelo Prof. Dr. Marco Túlio 
Carvalho de Andrade. ------------------------------------------------------------------------- 
 
Nada mais a constar, a reunião deu-se por encerrada às 11h30 e eu, Tânia 
Comi Pereira da Silva, secretária do Departamento de Engenharia de 
Computação e Sistemas Digitais, redigi e digitei a presente ata. 
 

* * * * * 
 
 


