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ATA DA 261ª REUNIÃO DO CONSELHO DO DEPARTAMENTO DE 
ENGENHARIA DE  COMPUTAÇÃO E SISTEMAS DIGITAIS  -  PCS 

Realizada em: 04-04-2013, às 08h00min. 
 
Presentes os Professores Doutores Antonio Mauro Saraiva, Selma Shin 
Shimizu Melnikoff, Anna Helena Reali Costa, Wilson Vicente Ruggiero, 
Jaime Simão Sichman, Marco Túlio Carvalho de Andrade, João José Neto, 
Jorge Rady de Almeida Júnior, André Riyuiti Hirakawa, Paulo Sérgio 
Licciardi Messeder Barreto, Anarosa Alves Franco Brandão, Paulo Sérgio 
Cugnasca, Marcos Antonio Simplício Júnior e o representante discente 
Rafael Augusto Brandão. Justificaram ausência os Professores Doutores 
José Sidnei Colombo Martini, Moacyr Martucci Júnior e Pedro Luiz Pizzigatti 
Corrêa.  
 
 
I - EXPEDIENTE 
I.1. Análise da ata da 260ª reunião do Conselho. 
Aprovada. 
 
 
I.2. Comunicações 
I.2.1. Chefia do Departamento 

a) Prof. Saraiva deu boas vindas aos novos Conselheiros do PCS, que 
tomam posse nesta data, bem como aos novos representantes 
discentes. ------------------------------------------------------------------------------ 

b) Prof. Saraiva informou que as inscrições para o Concurso para MS-3 
em Sistemas Digitais encerraram-se em 02-04-13, com 14 inscritos. 
No próximo Conselho deve-se aprovar a indicação de membros para 
a respectiva Banca Examinadora. -----------------------------------------------
-- 

c) Prof. Saraiva lembrou que a eleição para Representantes Docentes 
junto à Congregação será em 25-04-13, nas secretarias de cada 
Departamento. Para estas eleições, o PCS tem como candidatos 
professores compondo as seguintes chapas: Marco Túlio Carvalho de 
Andrade e Romero Tori, Cíntia Borges Margi e Anarosa Alves Franco 
Brandão e, ainda, Tereza Cristina Melo de Brito Carvalho e Paulo 
Sérgio Licciardi Messeder Barreto. ----------------------------------------------
-------- 

d) Foi eleita a nova Diretoria da FUVEST para o biênio 2013/2015, 
composta pelos docentes Prof. Dr. Antonio Evaldo Comune, como 
Diretor Executivo, Prof. Dr. Paulo Sérgio Cugnasca, como Diretor 
Financeiro, e Prof. Dr. Vitor de Oliveira Ferreira, como Vice-Diretor. --- 



 

ESCOLA POLITÉCNICA DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 

Departamento de Engenharia de Computação e Sistemas Digitais 

Ata 261-abril-2013 

 

 

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

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

 

2 / 2 

 

e) O LASSU foi classificado como finalista do 3º Prêmio FECOMERCIO 
de Sustentabilidade pelo projeto Eco-Eletro, que envolve tratamento 
de lixo e catadores de material reciclável. ------------------------------------- 

f) Prof. Saraiva informou que, com o objetivo de agilizar o processo de 
tramitação de documentos, estão sendo implantados pela Reitoria 
novos procedimentos para pedidos de afastamento para o exterior e 
para dentro do país por mais de 30 dias, um “workflow” a ser feito 
pelo próprio interessado através do Sistema Marte. ------------------------ 

g) Prof. Saraiva comunicou que a funcionária Aline vai deixar o cargo de 
secretária da COD. Assim, a chefia do PCS decidiu que, a partir do 
dia 08-04-2013, a funcionária Tania assumirá a secretaria da COD-
Elétrica e a funcionária Léia, a de secretária do PCS. A Srª Tania irá 
dar o apoio necessário à Srª Léia nesse período de transição. 
Aproveitando a oportunidade, o Prof. Sidnei e o Prof. Saraiva estão 
tratando da readequação dos funcionários da secretaria. Com isso, 
pretende-se aliviar as funções da secretaria e envolver, em duplas, as 
diversas atribuições daquele setor. ------------------------------------------ 

 
I.2.2. Conselho Técnico Administrativo – CTA 

a) O prazo para entrega dos resultados relativos ao Processo de 
Avaliação dos Funcionários à Comissão de Avaliação foi adiado para 
05-04-13. --------------------------------------------------------------------------- 

b) Em continuidade ao II Encontro Administrativo da Poli, realizado nos 
dias 24 e 25-09-2013, foram formadas 7 Equipes de Trabalho para 
apresentar propostas de melhorias com relação aos seguintes temas: 
Melhoria do Relacionamento Interpessoal no Trabalho; 
Colaboradores Motivados; Comunicação Eficiente; Planejamento nas 
Áreas; Integração entre as Áreas; Processos Administrativos 
Eficientes e Infraestrutura Adequada. As Equipes têm, desde então, 
trabalhado na elaboração de projetos que foram apresentados a toda 
a EPUSP no 22-03-2013, no Auditório Francisco Romeu Landi. -------- 

 
I.2.3. Congregação 

a) Além dos concursos, falou-se sobre o PIMESP – Programa de 
Inclusão por Mérito no Estado de São Paulo. Tal assunto, muito 
complexo, deverá ter uma nova reunião, no dia 11-05, para tratar 
desse tema. ------------------------------------------------------------------------ 

b) Foi discutida a indicação do Prof. Kokei Uehara para receber a Moção 
de Professor Emérito da EPUSP. Foi solicitado aos departamentos 
que se manifestem de modo a fechar essa indicação na próxima 
reunião da Congregação. ---------------------------------------------------------- 
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I.2.4. Comissão de Orientação Didática – COD/EEL 
a) Está em andamento a instalação de nova rede de dados do PCS. A 

empresa Stell, contratada do CCE, está realizando os serviços. ------- 
b) Também está em andamento a limpeza dos dutos. Cada 

departamento indicou um funcionário para acompanhar esse serviço. 
No PCS, o funcionário destacado é o Sr. Luiz Tinoco.------------------- 

c) A proposta de instalação de telas retráteis e projetores nas salas de 
aula e na sala de reuniões da COD foi aprovada. Já foram instalados 
os equipamentos em quase todas as salas Bs, faltando a B2-07 e 08, 
além dos auditórios Ds. Também deverá ser resolvida a questão do 
controle dos aparelhos de ar condicionado e controle de acesso às 
salas. --------------------------------------------------------------------------------- 

d) Serão comprados quadros de aviso em alumínio para substituição 
dos quadros em madeira existentes. Foi aprovado o levantamento da 
quantidade e metragem dos novos quadros de aviso em alumínio. -- 

 
I.2.5. Comissão de Graduação e Coordenadoria dos Cursos 
Quadrimestrais 
Prof. Paulo Cugnasca comentou que a proposta de oferecimento do curso 
noturno ainda está em andamento pelas diversas instâncias da USP, 
devendo ser aprovada pela COP. Pretende-se que esse curso aconteça em 
2014. Com relação ao curso de computação da USP Leste, ainda não está 
definido como será o processo de ingresso. --------------------------------------- 
 
I.2.6. Comissão de Estágios 
Não houve comunicações. 
 
I.2.7. Comissão de Pós-Graduação 

a) Profª Anna falou do Café com Pesquisa, organizado bimestralmente 
pela CoAC, com o objetivo de integrar os alunos do PPGEE-SD 
(Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica, área de 
concentração Sistemas Digitais), promovendo a troca de informações 
relacionadas a Pesquisa. É um espaço mais informal que as salas de 
aula, que visa fomentar a discussão e troca de conhecimento. No 
primeiro evento, houve a participação de 10 alunos. Neste segundo 
evento, no dia 14-03-2013, houve a participação de 34 discentes e 4 
docentes. O evento contou com a palestra do Prof. Paulo Barreto a 
respeito de como publicar com sucesso em periódicos relevantes. ---- 

b) Quanto ao Relatório CAPES, a Profª Anna comunicou que os 
trabalhos estão em fase final de elaboração e conferência. O 
processo é bastante trabalhoso e necessita sempre da colaboração e 
informações prestadas pelos docentes. Profª Anna fez um 
agradecimento à Srª Mayra, que ajudou a coletar as informações 
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junto aos docentes do PCS. Houve um grande esforço da CCP para 
avaliar os dados do triênio, em parte com o uso de novas ferramentas 
de gestão disponibilizadas pela PRPG, para uma avaliação crítica do 
PPGEE, assim como dos quesitos com os quais a CAPES nos avalia. 
Profª Anna recomendou a todos a leitura da proposta de programa 
redigida nesse relatório. Após a entrega do relatório, a CoAC fará um 
esforço para garimpar os dados específicos do PCS. A Profª Anna 
deverá relatar os dados ao Conselho e docentes interessados. ----- 

c) Profª Anna lembrou que sempre se deve enviar o artigo e o 
comprovante de inscrição no periódico, quando da submissão das 
bancas de Doutorado para aprovação. Pede que observem as 
exigências do formulário. O Prof. Saraiva pede que se divulgue por e-
mail essas normas, salientando os requisitos necessários para a 
submissão das bancas.------------------------------------------------------------- 

 
I.2.8. Comissão de Pesquisa 

a) Prof. Saraiva informou que o Prof. Simplício também participou da 
última reunião da Comissão de Pesquisa. Nessa reunião, foi 
comentada a Semana de Iniciação Científica. Prof. Saraiva 
agradeceu a grande colaboração do Prof. Simplício nesse processo. 
Também agradeceu a colaboração dos alunos, especialmente os do 
Centrinho e do Ramo Estudantil do IEE. Houve recorde de audiência 
na Poli, inclusive no “Open Lab”. O Prof. Simplício disse que houve 
uma participação maciça de alunos e que alguns ainda o procuraram 
depois do evento para conhecer a Escola porque não conseguiram 
visitar os laboratórios durante essa Semana. ----------------------------- 

b) Prof. Saraiva informou que, atendendo à Pró-Reitoria de Pesquisa, 
esteve chefiando uma delegação da USP em visita à Universidade de 
Ohio, levando 5 alunos premiados no SIICUSP 2012, que irão 
participar do fórum anual “Denman Undergratuade Research”. 
Comentou que foi uma experiência muito boa e os alunos, brilhantes. 
Nenhum deles era da Poli. Prof. Saraiva falou sobre as instalações 
perfeitas daquela Universidade. Disse que os estudantes lá são muito 
ativos. Prof. Wilson comentou que, no Brasil, esse tipo de instalações 
existe em instituições particulares e que precisamos ter esse tipo de 
instalações em escolas públicas, pois corremos o risco de perder 
esses egressos para essas instituições. ---------------------------------- 

 
I.2.9. Comissão de Cultura e Extensão Universitária 
Não houve comunicações. 
 
I.2.10. Comissão de Informática 
Não houve comunicações. 
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I.2.11. Comissão de Bibliotecas 
Não houve comunicações. 
 
I.2.12. Secretaria do Departamento 

a) A Srª Tania agradeceu a oportunidade de ter podido secretariar o 
departamento nesse tempo, desde 1998. Agradeceu também a 
oportunidade dessa experiência nova junto à COD. -------------------- 

b) A Srª Tania pediu a colaboração dos senhores conselheiros em 
enviar suas comunicações para a secretaria, para efeito de auxiliar no 
processo de elaboração das atas. ------------------------------------------- 

 
I.2.13. Palavra aos Conselheiros 

a) Prof. Jaime informou que já estão à disposição do PCS as 35 
máquinas levadas para a CCE, para uma atualização. --------------- 

b) Os professores Anarosa A. F. Brandão e Jaime S. Sichman 
comunicaram que estão organizando o VII Workshop-Escola de 
Sistemas de Agentes, seus Ambientes e apliCações - WESAAC 
2013, aqui na USP, entre 26 e 29-0-2013. O evento tem o apoio 
institucional da Poli, do CCE e do IME, e a chancela da Sociedade 
Brasileira de Computação SBC. Foram obtidos recursos da FAPESP, 
da CAPES e do CNPq para trazer pesquisadores internacionais e 
nacionais de renome para proferir palestras e ministrar mini-cursos. O 
prazo para submissão de trabalhos será dia 15-04-2013 e eles 
gostariam que os docentes do PCS estimulassem seus alunos a 
participar do evento, principalmente no que se refere aos mini-cursos.  

c) Prof. Saraiva registra uma monção à Srª Tania pelo trabalho de 
secretaria desenvolvido no PCS no últimos anos e dá as boas vindas 
à Srª Léia na secretaria do Departamento. ------------------------------- 

 
 
I.3. Apresentação sobre IPTV da Profª Drª Regina Melo Silveira.  
A Profª Regina falou sobre o IPTV e a ferramenta para uso em “E-aulas”. 
Comentou como tem sido feita a produção do material didático, que é muito 
complexa. Prof. Saraiva pede que sejam apresentadas propostas para que o 
PCS comece a implantar e usar esse tipo de recursos. A Profª Regina 
sugeriu que o PCS montasse um grupo de estudos que possa se aprofundar 
um pouco mais nesse assunto. Prof. Saraiva parabenizou a Profª Regina e o 
LARC pelo trabalho que vem sendo desenvolvido. Comentou que isto 
poderia ser usado como dados para se informar no Relatório CAPES. ------ 
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II - ORDEM DO DIA 

II.1. Graduação 
II.1.1. Estrutura Curricular 2014 
Prof. Paulo informou que está sendo apresentado o pacote completo, onde 
foram contemplados os cursos quadrimestral e semestral de Computação. A 
meta da Poli é aprovar a EC-3 para o início de 2014. Essa proposta já foi 
aprovada pela CoC. A ideia é aprovar o primeiro ano, que está completo, 
enquanto que para o 2º ao 5º ano existe somente a estrutura, mas o 
conteúdo do curso vai ser trabalhado no decorrer no ano. O perfil será mais 
voltado para Engenharia Elétrica / Hardware Digital. A Estrutura da 
Engenharia Elétrica será feita pelos quatro departamentos. Colocada em 
votação a Estrutura Curricular para 2014, o Conselho aprova o 
detalhamento do EC-3, a opção de ingresso no vestibular do curso 
semestral junto com as demais ênfases da Engenharia Elétrica, a EC-2, que 
não houve mudança, somente a atualização das ementas, e o 
recredenciamento dos cursos atuais. Prof. Saraiva agradeceu da comissão 
responsável e reforçou a qualidade do trabalho que tem sido feito. ---------- 
 
II.1.2. Vagas das disciplinas de PCS no IME 
O IME aprovou em sua Congregação o desejo de ter 5 vagas na disciplina 
PCS-2530 – Design e Programação de Games, como optativa eletiva para 
alunos de Bacharelado em Ciência da Computação, curso 45051, do 
IME/USP. O Conselho aprova a liberação, a partir de 2014, dessas 5 vagas 
na referida disciplina. -------------------------------------------------------------------- 
 
 
II.2. Pós-Graduação 
II.2.1. Exame de Qualificação no programa de Doutorado 
Apresentada a proposta de Banca Examinadora para Exame de 
Qualificação no programa de Doutorado dos candidatos Antenor Ferreira 
Filho e Michel Jean Marinus  Bieleveld. --------------------------------------------- 

 
II.2.2. Dissertação de Mestrado  
Apresentada a proposta de Banca Examinadora de Dissertação de 
Mestrado do candidato Philip Luis Viana. ---------------------------------------- 
 
II.2.3. Tese de Doutorado 
Apresentada a proposta de Banca Examinadora para Defesa de Tese de 
Doutorado dos candidatos Francisco Ribacionka, Sergio Martins 
Fernandes e Silvio Ricardo Rodrigues Sanches. ----------------------------- 
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II.3. Pesquisa 
II.3.1. Oficialização de Pós-Doutorado 
Aprovado o pedido de oficialização de Pós-Doutorado do Prof. Dr. Daniel 
Igor Mendoza Quiñones, com o projeto “Uso da Fatoração Multifrontal QR 
para estudo da colaboração entre robôs autônomos e redes de sensores 
sem fio”, no período de abril de 2013 a março de 2014, sob a supervisão da 
Profª Drª Cíntia Borges Margi. A proposta trata de estudo da colaboração 
entre robôs e a rede de sensores sem fio por meio do uso da fatoração 
multifrontal QR e está alinhado com as atividades de pesquisa da futura 
supervisora. O Parecer favorável foi emitido pelo Prof. Dr. André Riyuiti 
Hirakawa. ------------------------------------------------------------------------------------ 
 
II.3.3. Proposta de Projeto de Pesquisa 
Aprovada a proposta de projeto intitulado Segurança e Mobilidade com 
Alta Escalabilidade, coordenado pelo Prof. Dr. Wilson Vicente Ruggiero, 
financiado pela Scopus Tecnologia Ltda, envolvendo o LARC – Laboratório 
de Redes de Computadores, com gerência de recursos através da FUSP. O 
projeto tem como objetivo a segurança em transações eletrônicas, ou seja, 
consiste em gerar contribuição relevante para segurança eletrônica, que 
possa ser aplicada a novos meio de pagamento ou de transferência de 
valores, principalmente tendo como veículo celulares de baixo custo “low 
end” já utilizados pela população. Como produtos esperados, está a 
publicação de artigos em congressos, periódicos, dissertações de mestrado 
e teses de doutorado, trabalhos de iniciação científica, patentes e etc. Os 
recursos envolvidos no projeto são da ordem de R$ 5.352.597,40. --------- 
 
II.3.4. Participação de Docente em Atividade de Pesquisa 
II.3.4. a) Atividades de Convênio/Contrato (art. 16) a analisar: 
Aprovado o pedido de participação em Atividades de Extensão do Prof. Dr. 
Marcos Antonio Simplício Júnior, como participante do Projeto de 
Pesquisa já firmado, intitulado “SMS Criptografado”, junto à Scopus 
Tecnologia S.A., no período de 09-05-13 a 30-04-14, com dedicação de 2 
horas/semana e sob a gerência de recursos através da FUSP. ------------- 
 
II.3.4. b) Atividades de Convênio/Contrato (art. 16) a referendar: 
Referendado o pedido de participação em Atividades de Extensão do Prof. 
Dr. Antonio Mauro Saraiva, como Coordenador do Projeto de Pesquisa já 
firmado, intitulado “Pesquisa e Desenvolvimento de Sistemas Embarcados 
Agrícolas – Atualização de Simulador de Semeadora UBX”, junto à AUTEQ 
Telemática, no período de 09-05-13 a 30-04-14, com dedicação de 2 
horas/semana e sob a gerência de recursos através da FUSP. ----------------- 
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II.4. Projetos de Pesquisa e Extensão  
II.4.1. Proposta de Projeto de Pesquisa e Extensão 
Referendada proposta de Projeto de Pesquisa e Extensão “Pesquisa e 
Desenvolvimento em Sistemas Embarcados Agrícolas – atualização de 
Simulador de Semeadura”, coordenado pelo Prof. Dr. Antonio Mauro 
Saraiva junto à AUTEQ Telemática, envolvendo o LAA - Laboratório de 
Automação Agrícola, com gerência de recursos através da FDTE. O projeto 
tem como objetivo pesquisar sistemas embarcados em máquinas agrícolas. 
Como produtos esperados, estão Dissertação de Mestrado, Iniciação 
Científica, Artigos Científicos, Metodologia de Testes de Sensores. Os 
recursos envolvidos no projeto são da ordem de R$ 84.000,00. ------------- 
 
 
II.5. Cultura e Extensão Universitária 
II.5.1.  Participação de Docente em Atividade de Extensão: 
Aprovada a participação em ministração de curso de Extensão (art.12) dos 
docentes: a) Profª Drª Solange Nice Alves de Souza no curso MBA – 
Tecnologia da Informação, disciplina TIN – 019 – Projeto Orientado a 
Objetos, junto ao PECE-EPUSP, com dedicação de 30 horas semestrais, 
através da FUSP; b) Profª Drª Selma Shin Shimizu Melnikoff no curso 
MBA USP – Tecnologia da Software, disciplina Engenharia de Requisitos, 
junto ao PECE-EPUSP, com dedicação de 30 horas semestrais, através da 
FUSP. ----------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
II.6. Renovação de Credenciamento de Currículo junto à CERT 
a) Renovação de Credenciamento a referendar: 
Referendada a renovação de credenciamento de currículo do Prof. Dr. 
Kechi Hirama junto à CERT, com vencimento em 03-08-2013, com Parecer 
favorável emitido pelo Prof. Dr. Mauro de Mesquita Spinola. ------------------ 
 
b) Renovação de Credenciamento a analisar: 
Aprovada a renovação de credenciamento de currículo da Profª Drª Cíntia 
Borges Margi junto à CERT, com vencimento em 03-08-2013, com Parecer 
favorável emitido pelo Prof. Dr. Prof. Dr. Henrique Takachi Moriya. --------- 
 
 
II.7. Pedidos de Afastamento de Docente  
II.7.1. Afastamentos a referendar: 
Referendado o pedido de afastamento do Prof. Dr. Moacyr Martucci Júnior 
(de 31-03 a 11-04-2013, para Reino Unido, França e Portugal). -------------- 
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II.7.2. Pedido de Afastamento a analisar 
Aprovado o pedido de afastamento do Prof. Dr Prof. Dr. Paulo Sérgio 
Licciardi Messender Barreto (de 20-05 a 25-05-2013, para San Francisco/ 
Santa Clara, Califórnia). -------------------------------------------------------------------- 
 
 
II.8. Relatórios de Viagem 
Aprovados os relatórios de afastamento do Prof. Dr. Moacyr Martucci 
Júnior (de 30-09 a 04-10-2012 para Bruxelas – Bélgica, e de 05-10 a 07-10-
2012, para Roma – Itália). --------------------------------------------------------------- 
 
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. 
 

* * * * * 
 


