
  

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 
ESCOLA POLITÉCNICA 

 
265ª REUNIÃO DO CONSELHO DO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DE  

COMPUTAÇÃO E SISTEMAS DIGITAIS  -  PCS 

Realizada em: 01-08-2013, às 08h00min. 

Presentes: Professores Doutores José Sidnei Colombo Martini, Antonio Mauro 
Saraiva, Marcos Antonio Simplício Júnior, João José Neto, Selma Shin Shimizu 
Melnikoff, Jorge Rady de Almeida Júnior, Anna Helena Reali Costa, Marco Túlio 
Carvalho de Andrade, André Riyuiti Hirakawa, Edson Satoshi Gomi, Paulo Sérgio 
Cugnasca, Jorge Luis Risco Becerra. Justificaram ausência os Professores 
Doutores, Moacyr Martucci Júnior, Jaime Simão Sichman, Anarosa Alves Franco 
Brandão. 
 
 
I - EXPEDIENTE 
I.1. Análise da ata da 264ª reunião do Conselho. 
Aprovada 
 

I.2. Comunicações 
I.2.1. Chefia do Departamento 

a) Prof. Sidnei informou que no dia 30-07-2013, houve o encerramento do 
Curso da 1ª turma de Direito e Tecnologia da Informação, sob a 
coordenação do Prof. Edson Gomi e vice coordenação do Prof. José Sidnei 
Colombo Martini. ----------------------------------------------------------------------------- 

b) Informou que começa a organização do Curso da USP Leste, bem como as 
providências para a implantação da EC-3, como nova versão e estrutura 
curricular. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

c) Comunicou que o IEEE está com problema de local para sua instalação. 
Hoje o IEEE ocupa uma sala no anexo do PEA, mas o espaço está sendo 
pedido. Assim, solicita a colaboração de todos para adequá-los em outro 
local aqui mesmo no prédio da elétrica. ------------------------------------------------- 

d)  Informou que o Prof. Moacyr lançou a premiação de caráter acadêmico ao 
melhor projeto em andamento que mantenha acordos de cooperação entre 
universidades do Brasil e da Europa. As inscrições devem ser feitas pelo 
site que está divulgado dentro da página do PCS e na página da Poli. -------- 

e) Informou que o Prof. Moacyr encaminhou ao Departamento, para dar 
conhecimento aos membros do conselho, as seguintes propostas aprovadas 
pela Comissão Europeia e referentes ao Programa Erasmus: 1) BE 
MUNDUS – Brazil Europe Mundus – Strand 1 – Lot 16. 2) ALISIOS Hight 
Education - Academic Links and Strategies for the Internationalization of the 
HE Sector. Tais propostas visam a melhoria da Qualidade de ensino 
Superior e a promoção do diálogo e compreensão entre os povos e cultura 
através da mobilidade e cooperação acadêmica. O Objetivo desta 
informação é estimular docentes alunos e funcionários nas futuras 
chamadas referentes a projetos relacionados. ---------------------------------------- 
 

 



  

I.2.2. Conselho Técnico Administrativo – CTA 
Não houve comentários 
 
I.2.3. Congregação 
Não Houve comentários 
 
1.2.4. Comissão de Organização Didática – COD/Elétrica 
Não Houve comentários 
 
1.2.5. Comissão de Graduação e Coordenadoria de Cursos Quadrimestrais 

a) Prof. Paulo apresentou a forma que o novo curso entrará no manual da 
FUVEST desse ano. -------------------------------------------------------------------------- 

b) Prof.ª Selma informou que o curso foi aprovado no Conselho Universitário 
em 02-07-13, mas só chegou para o departamento em 22-07-13. 
Comunicou que já está conversando com a Assistência Acadêmica, 
Assistência Administrativa e o com Prof. Cardoso. Também solicitou 
orientações ao Prof. Laurindo de Salles Leal Filho do PMI, que tem 
conhecimento e informações sobre a forma como foi implantado o novo 
curso em Santos, e de como eles procederam na implantação. Informou que 
podemos aplicar esses conhecimentos no novo Curso da USP Leste. --------- 

c) Prof.ª Selma conversou com o Edvaldo (Serviço de pessoal) e informou que 
o processo se encontra no Instituto de Física desde o dia 26-07-13. ----------- 

d) Prof. Sidnei solicitou à Reitoria para agilizar o processo de liberação de 
vagas de funcionários e de professores, porque se tem pouco tempo e que 
o curso novo já se encontra no Manual da FUVEST. Informou também que o 
nosso pedido foi aprovado na íntegra pelos órgãos da Reitoria, inclusive os 
números de vagas de docentes e de funcionários ----------------------------------- 

e) Prof.ª Selma informou que o PCS tem 2 linhas de tarefa em relação à 
contratação. Uma é em relação à contratação de docentes e, para isso, é 
preciso definir o perfil dos docentes e depois montar o programa dos 
concursos. Outra é em relação ao processo seletivo de funcionários e será 
necessário também definir o perfil dos funcionários. Informou que, enquanto 
os prédios da EPUSP não estiverem prontos, o curso vai ser ministrado nas 
instalações da EACH. Conforme entendimentos, já foram alocados salas de 
aula, área para secretaria do curso e sala de professores. O refeitório e a 
biblioteca, em princípio, serão compartilhados. --------------------------------------- 

 
I.2.6. Comissão de Estágios 
Prof. Risco agradeceu o convite para participar na reunião do conselho e também 
a participação da Prof.ª Solange. ------------------------------------------------------------------ 
Informou que no 2º. Semestre, entre os meses de agosto e setembro, ocorrerão 5 
eventos nos quais serão oferecidos aos alunos almoços com as empresas. ---------- 
 
I.2.7. Comissão de Pós-Graduação 

a) Profª Anna informou o resultado de Ingresso 2013-2. Tivemos 16 inscritos 
para o Mestrado, 15 alunos fizeram o exame de ingresso e 1 aluno  
apresentou aprovação no PosComp. Destes 16 alunos, 06 foram aprovados 
para o ingresso. Disse também que há uma candidata extra, orientada do 
Prof. Jorge Rady, que já havia sido aprovada em processo de ingresso 
anterior, mas depende de comprovação de colação de grau para poder ser 



  

matriculada. Para o Doutorado, tivemos 19 inscritos, dos quais 14 foram 
aprovados para ingresso. A coordenação da área de concentração e a 
chefia departamental buscarão ter uma atuação mais direta junto aos 5 
alunos aprovados para o doutorado, mas que não conseguiram ingresso por 
conta da situação de credenciamento de seus possíveis orientadores, para 
tentar solucionar os problemas da inscrição e permitir o ingresso dos 
mesmos ainda neste semestre. ---------------------------------------------------------- 

b) Informou que, sobre o Novo Regimento e Normas da Pós Graduação, os 
comentários às novas Normas do PPGEE foram entregues no prazo, até o 
dia 19-07-2013, em acordo com o novo Regimento da Pós-Graduação da 
USP, que está em vigor desde abril do ano corrente. As instâncias 
superiores deverão avaliá-las e, uma vez aprovadas, entrarão em vigor. ----- 

c) Disse também que será iniciado o processo, mais complexo e polêmico, de 
definição do Regimento Interno do PPGEE. Solicitou a colaboração de todos 
os docentes neste processo. --------------------------------------------------------------- 

d) Informou que o Workshop de Pós-Graduação da Área de Concentração 
Engenharia de Computação acontecerá em 10-10-2013, e a data para a 
submissão de resumo de 2 páginas e draft pôster será até o dia 08-08-2013. 
Os participantes podem ser alunos de Mestrado com submissões após 6 
meses de ingresso e com resultados preliminares; e os alunos de Doutorado 
com submissões após 12 meses de ingresso com resultados preliminares. -- 

e) Comunicou que os participantes do Workshop de Pós-Graduação da Área 
de Concentração Engenharia de Computação 2012 tem que indicar 
explicitamente no resumo e pôster de 2013 a evolução do trabalho em 
relação ao de 2012. -------------------------------------------------------------------------- 

f) Informou que o apoio é dado pelo Departamento de Engenharia de 
Computação e Sistemas Digitas – PCS, do Programa de Pós Graduação em 
Engenharia Elétrica da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo - 
PPGEE-EPUSP, e da Capes - Processo PAEP 5883/2013-45. Maiores 
informações e detalhes para submissão e para o processo de inscrição 
consultar o site: http://www2.pcs.usp.br/wpgec/. -------------------------------------- 

g) Comunicou também que ocorrerá no dia 15-08-2013 o 4o. Café com 
Pesquisa, com o palestrante doutorando Leonardo Barreto Campos, cujo 
título provisório será o resumo do último Workshop de Capacitação em 
Publicação Científica promovido pela PRP. -------------------------------------------- 

h) Solicita ajuda da COD-Elétrica para usar as Verbas que são da Pós-
Graduação, como também definir um modelo único, seguindo o modelo do 
PCS. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

i) Informou que o Prof. Edson Gomi é o representante da Engenharia de 
Computação na Comissão de Finanças e lembrou que a verba PROAP de 
2013 está disponível desde julho de 2013. Informou que a próxima reunião 
ordinária da Comissão de Finanças será no dia 01-08-13 para avaliar as 
solicitações para participação em eventos. Disse que serão encaminhadas 
aos orientadores as regras a respeito da forma e das condições para 
submeter às solicitações de forma correta, para que eles atuem diretamente 
no processo. Informou que será proposta a publicação no site do PPGEE 
dos nomes dos estudantes contemplados com auxílio à participação em 
conferências e publicação de artigos. -------------------------------------------------------- 

 
 

http://www2.pcs.usp.br/wpgec/


  

I.2.8. Comissão de Pesquisa 
a) Prof. Saraiva informou que acontecerá na Unicamp, nos dias 24 a 26 de 

novembro, um Workshop de Pesquisa na rede 6+5, cujo o tema é : Energia 
e Meio Ambiente. Houve várias manifestações de interesse e sugestões de 
alguns temas, como: Redes Inteligentes, Energia e Cidades e Ambientes 
Urbanos. Informou que enviará um e-mail aos docentes do PCS para que 
levem pessoas a colaborar com propostas e projetos. Informou já termos 
alguns parceiros, dentre eles os franceses. -------------------------------------------- 

b) Informou que ainda não saíram os resultados das Bolsas de IC, que 
normalmente saem em julho. -------------------------------------------------------------- 

c) Disse também que acontecerá um evento no PMT no anfiteatro, no dia 13-
08-13, cujo tema é Propriedade Intelectual. ------------------------------------------- 

d) Comunicou que haverá a Semana de Inovação que será nos dias 12 a 17-
08-13, e haverá eventos, com várias palestras dentro da “Universidade e as 
Profissões”. ------------------------------------------------------------------------------------- 

e) Informou que precisamos encerrar os pós-docs formalmente. -------------------- 
f) Prof. Sidnei comentou que é importante termos Pós-docs e que eles 

também podem ser feitos aqui e não somente fora do Pais. ---------------------- 
 
I.2.9. Comissão de Cultura e Extensão Universitária 
Não houve comentários 
 
I.2.10. Comissão de Informática 

a) Prof. Sidnei informou que o CCE contratou a instalação de nova rede de 
dados Rede Nova para toda a USP. No PCS a instalação das novas calhas 
e cabos está se fazendo em duas etapas: a primeira, nas salas já 
reformadas; e a segunda será instalada juntamente com a reforma das 
salas, que já se encontra em licitação-------------------------------------------------- 

b) Reforçou que com a nova infraestrutura instalada, já há disponibilidade de 1 
gigabit/segundo em cada sala, e em cada máquina. Lembrou que os 
funcionários Akio e Nilton estão acompanhando essas instalações. ------------ 

c)  Comunicou que houve reforma dentro dos dutos e está sendo instalada 
nova iluminação interna. -------------------------------------------------------------------- 

d) Prof. Paulo Cugnasca pediu ajuda para que o serviço de cabeamento seja 
terminado dentro das salas. ---------------------------------------------------------------- 

 
I.2.11. Comissão de Bibliotecas 
Não houve comentários 
 
I.2.12. Secretaria do Departamento 
Não houve comentários 
 
I.2.13. Palavra aos Conselheiros 

a) Prof. Sidnei parabenizou os que atuaram no Curso de Direito e Tecnologia 
da Informação. --------------------------------------------------------------------------------- 

b) Prof. Edson Gomi, agradeceu a Profa. Selma e o Prof. Risco pelo uso do 
Laboratório de Engenharia de Software, dentro da Plataforma do IEEE. ------ 

c) Prof. Marco Túlio solicitou a COC uma proposta aos bolsistas para monitoria 
das disciplinas com grande número de alunos. Reforçou a ideia de que 
precisamos ter um pool de monitores a serem alocados em várias 



  

disciplinas, e relatou que tem dificuldade em ter bolsistas. Sugeriu que cada 
docente veja a disciplina de graduação e Pós-graduação que possam ter 
necessidades de assistentes com bolsa disponível, para os alunos darem 
suporte às correções de exercícios, acompanharem as aulas, etc. ------------- 

 
 
I.3. Apresentação do IEEE 
Prof. Edson Gomi fez uma apresentação sobre o IEEE, sua história e 
características. Informou que o IEEE tem 425 mil membros associados em 160 
países, sendo mais de metade fora dos Estados Unidos. Descreveu a estrutura 
organizacional, na qual apresentou a Seção Sul-Brasil, a qual desde julho de 2013 
é o Diretor Presidente, sendo o vice o Prof. Guiou Kobayashi da UFABC, a 
tesoureira a Daniele Monteiro da empresa Ericsson, e o secretário o Prof. Edison 
Spina. Informou que a instituição já conta com diversas universidades envolvidas. 
Apresentou como metas o incremento de voluntários, mais inserções e 
publicações, mais membros sêniores e não-sêniores, e mais eventos acadêmicos 
e técnicos. Informou que o IEEE tem mais de 148 Transactions, Journals e 
Magazines. Informou que tem estudantes que são membros associados, e existem 
benefícios aos alunos como bolsa de suporte mensal no valor de mil dólares, além 
de auxílios e apoios. Citou que o IEEE apoia 1300 conferências em 80 países e dá 
apoio financeiro para trazer e levar palestrantes para os eventos. Prof. Sidnei 
sugeriu que usemos a verba do departamento como incentivo para que os nossos 
docentes se associem ao IEEE. -------------------------------------------------------------------- 
 
 
II - ORDEM DO DIA 

II.1. Graduação 
Não houve comentários 
 
 
II.2. Pós-Graduação 
II.2.1. Exame de Qualificação no Programa de Doutorado 
Aprovadas as bancas Examinadoras de Defesa dos alunos: Fernando Ryoji 
Kakugawa, Cilene Aparecida Mainente Lora, conforme documentação pertinente 
apresentada. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
II.2.2. Tese de Doutorado 
Aprovada a banca Examinadora de Defesa do aluno: Sílvio Luiz Stanzani, 
conforme documentação pertinente apresentada. -------------------------------------------- 
 
 
II.3. Pesquisa 
II.3.1. Proposta de Projeto de Pesquisa 
Nada a analisar 
 
II.3.2. Encerramento de Pós-Doutoramento 
Aprovado o encerramento de Pós-Doutoramento do Mário Aparecido Corrêa, sob a 
coordenação do Prof. Dr. João Batista Camargo Júnior, conforme documentação 
pertinente apresentada. ------------------------------------------------------------------------------ 
 



  

 
II 4. Projetos de Pesquisa e Extensão 
Nada a analisar 
 
II.5. Cultura e Extensão Universitária 
II.5.1. Oferecimento de Curso de Extensão 
Aprovada a proposta do curso de Especialização MBA - INOVAÇÃO TECNOLÓGICA EM 

COMUNICAÇÃO E REDES, no período de 05-05-2014 a 05-05-2016, envolvendo o 
LARC – Laboratório de Arquitetura de Rede de Computadores, com carga horária 
de 571 horas, cuja coordenação está sob a responsabilidade do Prof. Dr. Prof. Dr. 
Wilson Vicente Ruggiero, com gerência através da FUSP, conforme documentação 
pertinente apresentada. ------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
II.6. Pedidos de Afastamento de Docente  
Aprovado o pedido de afastamento do docente, Prof. Dr. Paulo Sérgio Licciardi 
Messeder Barreto (Istambul, Turquia,16 a 21-09-2013), conforme documentação 
pertinente apresentada. ------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
II.7. Relatório de Afastamento 
Aprovado o relatório de afastamento da Profª Drª Regina Melo Silveira (Cartagena 
e Barcelona, Espanha, 21-06 a 03-07-2013), conforme documentação pertinente 
apresentada. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

II.8. Concurso público para contratação de Professor Doutor 

Referendado o pedido de abertura de concurso público, em duas fases, para 
contratação de Professor Doutor, MS-3 em RTC, na Especialidade “Engenharia de 
Computação”, para preenchimento do claro do Prof. Dr. Paulo Sérgio Muniz, 
conforme documentação pertinente apresentada. -------------------------------------------- 

 

 

Nada mais a constar, a reunião deu-se por encerrada às 11h15 e eu, Léia Sicília, 
secretária do Departamento de Engenharia de Computação e Sistemas Digitais, 
redigi e digitei a presente ata. 
 

 

***** 


