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ATA DA 268ª REUNIÃO DO CONSELHO DO DEPARTAMENTO DE 
ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO E SISTEMAS DIGITAIS  -  PCS 

 
Realizada em: 07-11-2013, às 08h15min. 
 
Presentes: Professores Doutores José Sidnei Colombo Martini, Antonio Mauro 
Saraiva, Selma Shin Shimizu Melnikoff, Anna Helena Reali Costa, Marco Túlio 
Carvalho de Andrade, Jorge Rady de Almeida Júnior, Paulo Sérgio Licciardi 
Messeder Barreto, Anarosa Alves Franco Brandão, Wilson Vicente Ruggiero, Paulo 
Sérgio Cugnasca, Kechi Hirama, Marcos Antonio Simplício Júnior, Jorge Luis Risco 
Becerra, João José Neto, Edson Satoshi Gomi e o representante discente Rafael 
Augusto Brandão. Justificaram ausência os Professores Doutores: Jaime Simão 
Sichman, Moacyr Martucci Júnior.  

 
 

I - EXPEDIENTE 
I.1. Análise da ata da 267ª reunião do Conselho. 
Aprovada 
 
 
I.2. Comunicações 
I.2.1. Chefia do Departamento 

a) Prof. Sidnei informou que continua aberto até o dia 18-11-13, o Concurso 
referente à vaga do Prof. Paulo Sérgio Muniz Silva. --------------------------------- 

b) Informou que a Profª Selma deixou o cargo de ouvidora da EPUSP no dia 
15-10-2013, e que o Diretor da Escola Politécnica Prof. José Roberto 
Cardoso nomeou a funcionária Maria Cristina Olaio Villela, atual chefe da 
Divisão de Biblioteca da Poli. -------------------------------------------------------------- 

c) Comunicou que as inscrições para a Olimpíada USP de Inovação 
(www.inovacao.usp.br/olimpiada2013) foram prorrogadas até o dia 19 -11-
13. Solicitou aos docentes que colaborem para que se tenha o maior 
número de projetos inscritos, em especial incentivando e divulgando a 
Olimpíada na categoria “Ideias Inovadoras” para seus alunos de graduação. 
Professores (as) juntamente com seus alunos de pós-graduação também 
podem inscrever seus projetos de pesquisa em andamento ou já concluídos 
na Olimpíada na categoria “Prova de Conceito”. ------------------------------------- 

d) Informou que foram roubados todos os controles de ar condicionado das 
salas de aula do bloco B, e que estão sendo providenciadas novas compras. 

e) Comunicou também que nas salas de aula D1-01 a D1-04 não há acesso a 
rede. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

http://www.inovacao.usp.br/olimpiada2013


  

f) Informou também sobre a invasão dos alunos na reitoria e que haverá um 
prejuízo muito sério na USP, pois vários assuntos estão parados por conta 
da invasão. -------------------------------------------------------------------------------------- 

g) Solicitou ao Vice Diretor em exercício, Prof. José Roberto Castilho Piqueira, 
2 claros urgentes para repor 2 aposentadorias. O Prof. Piqueira informou 
que está elaborando um pacote para toda a Poli, e que continuará a fazer 
um esforço para manter os docentes temporários para auxiliar na carga 
didática. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

h) Prof. Wilson informou que foi instalada a rede sem fio na sala B2-08. ---------- 
i) Informou que houve reclamações de alunos que a Internet nos laboratórios 

está muito ruim; na biblioteca foram trocados os servidores e roteadores e 
melhorou. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

j) Prof. Wilson sugeriu para que o Departamento disponibilizasse em torno de 
R$100.000,00; seria uma solução rápida para melhorar a rede sem fio em 
todas as salas do PCS. ---------------------------------------------------------------------- 

k) Prof. Sidnei fez uma reunião com o Prof. Luiz Natal Rossi e, no início de 
2014, estará disponível o serviço da USPNET para toda a USP. ---------------- 

l) Prof. Sidnei solicitou ajuda aos docentes para que informem os problemas 
de infraestrutura dentro das salas para que sejam feitas as melhorias. -------- 

m) Prof. Wilson sugeriu que os problemas das instalações elétricas e redes não 
terminadas sejam informados para o CCE. -------------------------------------------- 

n) Profª Anna Reali solicita que sejam instalados aparelhos de ar condicionado 
nas salas de aula do bloco D e que as manutenções nos equipamentos das 
outras salas sejam realizadas. ------------------------------------------------------------- 

o) Prof. Sidnei informou que a instalação do novo sistema de iluminação da 
USP também tem problemas para cumprir prazos. ---------------------------------- 

p) Prof. Sidnei informou que não irá ocorrer a apresentação do funcionário Akio 
sobre as reformas das salas (ajustes elétricos e de rede de dados). ----------- 

 
I.2.2. Conselho Técnico Administrativo – CTA 

a) Houve reunião no dia 10-10-2013, quando se informou que novas normas 
para requisição de diárias foram enviadas aos dirigentes e chefes de 
departamento. ---------------------------------------------------------------------------------- 

b)  O funcionário Fábio Ribeiro explicou que essas novas normas visam a 
contenção de gastos e que o procedimento para requisição de diárias 
continuará sendo feito via Sistema Mercúrio, porém o que antes era 
analisado e aprovado apenas no âmbito da Escola será encaminhado para 
análise numa instância superior, a do Reitor. ------------------------------------------ 

c) Informou que a partir de agora, no momento da requisição de passagens, o 
sistema exigirá que sejam anexados 4 (quatro) documentos. 1) Primeiro o 
afastamento autorizado publicado; 2) Carta-convite do evento, o 
cronograma e a atividade que o interessado irá realizar no evento; 3) 
Justificativa circunstanciada do motivo da viagem e deve constar a 
concordância do dirigente da Unidade; 4) Declaração da origem do recurso.  

d) Lembrou também que estes documentos serão encaminhados à VREA 
(Vice-Reitoria Executiva de Administração) para análise. Se estiverem de 
acordo, serão encaminhados ao Reitor, que irá analisar caso a caso. Se 
aprovado, o interessado receberá um aviso do Sistema que suas diárias 
foram concedidas. Ao mesmo tempo, o Sr. Fábio Ribeiro receberá um aviso 
para contabilizar e já será depositado na conta do interessado. Esse 



  

procedimento deve ser feito com muita antecedência, pois a requisição deve 
chegar ao Reitor com 20 (vinte) dias de antecedência à viagem. ---------------- 

e) Informou que esse procedimento se refere à requisição de diárias 
internacionais; quanto as nacionais o procedimento continuará o mesmo. ---- 

f) Informou que com relação a auxílio financeiro a alunos da USP e para 
cobertura de despesas nacionais ou internacionais decorrentes de 
atividades acadêmicas relacionadas a seus respectivos cursos ou projetos 
de pesquisa, as solicitações deverão ser submetidas, preliminarmente, à 
apreciação das agências de fomento, considerando a possibilidade de que 
estas custeiem tais despesas. Diante de respostas negativas daqueles 
órgãos, os pedidos, devidamente instruídos, poderão ser encaminhados à 
Reitoria. Em tal hipótese, os auxílios financeiros somente serão concedidos 
em caráter excepcional, mediante parecer circunstanciado sobre o mérito 
acadêmico da proposta, aprovado pelo colegiado competente da respectiva 
Unidade/Órgão e após análise de cada caso por Órgãos da Administração 
Central da Universidade. -------------------------------------------------------------------- 

 
I.2.3. Congregação 

a) Houve reunião ordinária no dia 17-10-2013. Prof. Sidnei informou que em 
virtude para a eleição de Reitor da USP que será realizada no dia 19-12-13, 
a próxima reunião da congregação, que está agendada para o dia 19-12-13, 
será antecipada para o dia 12-12-13. Esta coincidirá com a reunião do CTA, 
a qual será realizada no período da manhã e a Congregação no período da 
tarde. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

b) A Diretoria da EPUSP manifestou preocupação em relação à EC-3 e 
solicitou ao Prof. Francisco Ferreira Cardoso uma apresentação na próxima 
reunião um relato da CG sobre a situação das disciplinas de Introdução à 
Engenharia após as mudanças, um relato sobre como serão realizadas as 
disciplinas optativas livres do 2º semestre de 2014, e também das 
disciplinas optativas para os alunos de Engenharia de Petróleo em Santos e 
de Engenharia de Computação na USP Leste. --------------------------------------- 

c) Profª Selma informou que foram aprovados, em pacote, as solicitações de 
abertura de concurso e os programas de concurso para o curso de 
Engenharia de Computação, ênfase Sistemas Corporativos. Pelo PCS 
foram considerados os concursos para os docentes para as disciplinas de 
Introdução a Engenharia e de Sistemas Digitais. ------------------------------------- 

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

a) Houve reunião no dia 24-10-13 e a equipe de brigadistas solicitou uma 
dinâmica para ser efetuada em caso de incêndio, com a presença de 
bombeiros. A Diretoria da Escola irá providenciar junto ao setor competente 
para que seja elaborado um conjunto de ações visando a organização e 
execução de capacitação desse grupo de 17 brigadistas do Prédio da 
Engenharia Elétrica. -------------------------------------------------------------------------- 

b) Prof. Sidnei informou que o Prof. Sílvio Nabeta apresentou as atribuições da 
EC-3, a partir de sua implantação.-------------------------------------------------------- 

c) Houve uma manifestação da aluna do quinto ano de Engenharia de 
Computação, Sheila Genesine Dada, referente aos problemas de uso da 
Internet no Prédio de Engenharia Elétrica. Prof. Sidnei informou ter entrado 



  

em contato com vários setores, incluindo o serviço de Informática da Poli e o 
CCE, na busca de uma solução para o problema. ----------------------------------- 

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

a) Prof. Sidnei informou que os créditos dos alunos que vão para o exterior 
devem ser aproveitados porque quando retornam eles solicitam 
equivalência. Lembrou que a EC3 tem uma séries de optativas. ----------------- 

b) Prof. Paulo informou que na reunião de Graduação foi discutido o 
recredenciamento dos Cursos da Poli junto à Secretaria da Educação. Os 
pareceristas do processo da Poli verificaram que o detalhamento dos PPP 
não estavam homogêneos; o Prof. Paul Jean irá analisá-los. ------------------- 

c) Prof. Paulo informou que um aluno da Engenharia de Computação 
conseguiu vaga no MIT, mas a bolsa de estudo prometida ao ele não foi 
concedida; ele solicitou retorno ao curso da Poli, que foi aceito pela CG. ----- 

d)  Prof. Paulo informou que a Poli firmou Convênio com a FVG de Curso de 
Empreendedorismo onde serão disponibilizados 15 vagas e os alunos que 
fizerem esse curso obterão 2 créditos. Está aberta à participação dos 
nossos docentes para ministrarem aulas. A Poli irá indicar os alunos. --------- 

e) O Prof. Paulo informou que o Prof. Fernando Josepetti Fonseca sugeriu 
mudança de critérios dos alunos que são indicados para o programa de 
Ciência sem Fronteiras. --------------------------------------------------------------------- 

f) Prof. Sidnei informou que foram aprovadas, por enquanto, 4 vagas para 
funcionários, no Campus da USP-Leste para Curso de Engenharia de 
Computação, ênfase Sistemas Corporativos. Lembrou que já foram 
negociados espaços para as salas de aulas, os laboratórios e a biblioteca. 
Informou que o funcionário Daniel Costa Ferreira será transferido para 
trabalhar no Campus da USP Leste, por ter demonstrado interesse. ----------- 

g) Prof. Paulo Cugnasca informou que na reunião da CG, o Prof. José Roberto 
Castilho Piqueira apresentou a proposta de 60 vagas para o Curso de 
Engenharia Nuclear e que a Marinha estará doando o terreno em Sorocaba. 
A comissão que encaminhou a proposta foi dirigida pelo Prof. Oscar Brito 
Augusto da Engenharia Naval e Oceânica com a participação de outros 
docentes, incluindo o Prof. Jorge Rady. ------------------------------------------------- 

h) Profª Selma informou que a comissão EC-3 da Engenharia Elétrica está na 
fase de fechamento do conteúdo das disciplinas dos 3 primeiros anos do 
curso da Engenharia Elétrica. -------------------------------------------------------------- 

i) Profª Selma informou que o Prof. Saraiva participou da última reunião da 
EC-3 da Engenharia Elétrica por causa das 3 disciplinas do PCS a serem 
ministradas na parte comum (Sistemas Digitais I e II e Lab Dig). ---------------- 

j) Prof. Wilson Ruggiero comentou que em uma das reuniões da EC-3 da 
Engenharia Elétrica que participou, notou que o Prof. Jacyntho Angerami 
não estava muito confortável com a nova estrutura curricular; ele apresentou 
uma apostila que é utilizada atualmente no Curso de Comunicações, Sinais 
e Redes e comentou que a nova estrutura excluiu muitos pontos constantes 
da apostila. Prof. Wilson ressaltou a importância de usar novas técnicas de 
ensino para que o conteúdo não dependa apenas das aulas expositivas. ---- 

k) Prof. Wilson informou também que o Prof. Antonio Carlos Seabra sugeriu 
gravar as aulas, para que os alunos possam revê-las. ----------------------------- 



  

l) Prof. Wilson informou que o Laboratório Digital é um bom exemplo, porque 
tem atividade pré-aula, a aula propriamente dita, e atividade pós-aula. 
Sugeriu que os laboratórios do PCS possam seguir esse esquema. ------------ 

 
I.2.6. Comissão de Estágios 
O Prof. Jorge Risco informou que houve um evento de estágios com as empresas 
no dia 06-11-2013, em conjunto com a Engenharia Química no auditório Mario 
Covas Júnior, com a participação do Vice Diretor em Exercício José Roberto 
Castilho Piqueira e o Prof. Saraiva, representando o Departamento. Informou que a 
demanda maior das empresas era focado em Tecnologia da Informação. ----------- 
 
I.2.7. Comissão de Pós-Graduação 

a) Profª Anna informou que, seguindo as regras do novo Regulamento da USP, 
a eleição dos coordenadores do programa é feita pelos membros da CCP, 
os quais são eleitos pelos orientadores de cada área de concentração. No 
PPGEE, esta eleição ocorreu no dia 04-11-2013, sendo a Profª Anna Helena 
Reali Costa eleita para a Coordenação e o Prof. Luiz Lebensztajn eleito para 
a Vice Coordenação. O mandato de ambos inicia-se em 10-11-2013. --------- 

b) Informou que o período de inscrição de mestrado e doutorado direto será de 
08-10 a 06-12-2013 para entrega da documentação e o Exame de Ingresso 
será no dia 12-12-2013, das 14h30 às 17h00. ---------------------------------------- 

c) Informou também que dia 12-12-2013, das 18h00 às 20h30 será o Exame 
de Bolsas, e as entrevistas com os candidatos serão realizadas de 13 a 19-
12-2013. O resultado de ingresso e de bolsas será divulgado no dia 20-12-
2013. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

d) Informou que, na inscrição de doutorado, o prazo para entrega da 
documentação será de 08-10-2013 a 24-01-2014; A realização das 
entrevistas e a avaliação dos projetos serão de 04-11-2013 a 05-02-2014. -- 

e) A data máxima para divulgação do resultado final do ingresso será no dia 
07-02-2014. ------------------------------------------------------------------------------------- 

f) Solicitou, aos orientadores da Área de Concentração da Engenharia de 
Computação do PPGEE, que sejam elaboradas duas questões do tipo teste 
para o Exame de Ingresso e enviem e-mail para <coac.pcs@gmail.com> até 
o dia 08 de novembro de 2013. Houve pouca colaboração dos orientadores. 
Solicitou que aqueles que ainda não o fizeram, que envie as questões 
conforme modelo enviado por e-mail a todos. -----------------------------------------  

g) Informou que a nova forma de ingresso será para todos os alunos, exceto 
bolsistas, que deverão entrar no PPGEE como aluno especial, aproveitando 
as mudanças do novo Regimento da USP. Os alunos especiais deverão ser 
tutorados por professores credenciados no PPGEE e serem tratados e 
orientados como se fossem alunos regulares. Inclusive a cota de orientação 
de cada orientador incluirá os alunos especiais, para que os mesmos não 
fiquem soltos no programa, para que realizem de fato suas pesquisas. Este 
modelo visa seguir os modelos da Unicamp e da UFSC, por exemplo. -------- 

h) Informou sobre o oferecimento de disciplinas para 2014 (1o. e 2o. períodos): 
Um dos quesitos avaliados pela CAPES é o comprometimento ANUAL de 
cada orientador credenciado, medido por (I) publicação em periódico 
relevante, (II) conclusão de orientação e (III) oferecimento de disciplinas no 
PPGEE. Por isso, está fazendo um trabalho de conscientização de todos os 
orientadores para que ofereçam regularmente suas disciplinas e procurem 

mailto:coac.pcs@gmail.com


  

manter regularidade anual de publicação. ---------------------------------------------- 
i) Assim, os orientadores do PPGEE devem entregar até o dia 22 de 

novembro de 2013, às 16h00, as informações completas da(s) disciplina(s) 
que pretendem oferecer no 1º(primeiro) e 2º(segundo) períodos de 2014. -- 

j) Lembrou que os orientadores que desejam ministrar disciplinas que 
precisam ser recredenciadas (para inclusão ou exclusão de professor 
responsável ou por estarem com prazo vencido ou a vencer) devem 
encaminhar a solicitação de recredenciamento até no máximo até o dia 12-
11-2013. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

k) Informou que o limite da data máxima para defesas de Mestrado e 
Doutorado, com pagamento através da Tesouraria da Escola, será 13 de 
dezembro de 2013. Para tal será necessário que o aluno e orientador 
efetuem o agendamento da defesa impreterivelmente até o dia 14 de 
novembro de 2013. --------------------------------------------------------------------------- 

l) Informou que o limite para verba CAPES é até 31 de dezembro de 2013, 
para uso da verba PROAP. ----------------------------------------------------------------- 

m) Informou que continuam em trabalho intensivo, com reuniões semanais, 
para a elaboração do Regimento Interno do PPGEE que deverá ser 
submetido à CPG no dia 09-12-2013. Normas, em relação a diversos 
fatores, incluindo alunos especiais, por exemplo, estão sendo definidas. O 
Regulamento do Programa (aprovado pela CCP, CPG e CTA) está em 
avaliação pela PRPG. Espera-se ter resposta até no máximo 15 de janeiro 
de 2014. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

n) Informou que Workshop de PG de Engenharia de Computação foi um 
sucesso. A abertura do evento contou com a presença do Prof. Vahan 
Agopyan, Prof. José Roberto Cardoso, Prof. José Sidnei Colombo Martini, 
Prof. Silvio Nabeta, dentre outros. O Prof. Prof. Vahan Agopyan proferiu a 
palestra “Visão dos desafios e tendências da Pós-Graduação na USP”. A 
palestra foi muito interessante e houve grande participação de docentes e 
alunos, com resultados muito positivos. Profa. Anna reforçou que este tipo 
de evento, envolvendo os alunos de PG, dá maturidade e alerta para suas 
responsabilidades, aumenta suas participações na Escola e eles se sentem 
mais parte do processo, o que é muito positivo. As Profªs Cintia e Anarosa 
foram responsáveis pela organização. Houve colaboração de diversas 
pessoas (docentes e não docentes) do PCS, do IEEE e do PPGEE. 
Agradeceu a todos, em especial aos funcionários Mayra e Nilton pela ajuda, 
e ao Prof. Edson Gomi pelo apoio do IEEE. Espera que o evento se 
solidifique a cada ano e que tenha cada vez mais a participação de todos os 
alunos e professores. ------------------------------------------------------------------------ 

 
I.2.8. Comissão de Pesquisa 

a) Prof. Saraiva informou que recebeu a visita no dia 05-11-2013, do Prof. Dr. 
Luca Carloni – Computing and Information Technology Dates Department 
TBD, da Columbia University. ------------------------------------------------------------- 

b) Informou que ocorrerá o Workshop sobre a Rede 6+5, com as Ecoles 
Centrales com temas sobre Energia e Meio ambiente. ----------------------------- 

c) Comunicou que foi enviado e-mail aos docentes sobre o Workshop IOP 
Publishing que será no dia 26-11-2013, O workshop tem a programação 
dividida em duas partes. A primeira é especificamente direcionada aos 
cientistas em início de carreira – alunos de mestrado, doutorado, pós-



  

doutorandos e docentes juniores – enquanto a segunda oferece 
informações importantes a todos os membros da comunidade acadêmica. -- 

d) Houve uma reunião na reitoria no dia 06-11-2013 sobre Proinfra, para 
orientar como elaborar proposta de projetos para ser enviado a FINEP. ------ 

 
I.2.9. Comissão de Cultura e Extensão Universitária 
Prof. Sidnei informou que foi eleito Presidente por aclamação o Prof. Paulo Carlos 
Kaminski do Departamento de Engenharia Mecânica. --------------------------------------- 
 
I.2.10. Comissão de Informática 
Prof. Sidnei informou o término das instalações da rede de 1 Gigabyte no 
Departamento. ------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
I.2.11. Comissão de Bibliotecas 

a) Prof. Sidnei comunicou que a biblioteca tem uma nova função devido aos 
meio eletrônicos com a facilidade de consultas. -------------------------------------- 

b) Prof. Sidnei informou que as editoras visitam e tem mostrado interesse em 
divulgar livros, revistas e periódicos, mas os professores não tem mostrado 
interesse. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

 
I.2.12. Secretaria do Departamento 
O funcionário Nilton Araújo do Carmo e o funcionário Suzano Luiz Bitencourt da 
Rosa estarão participando do Encontro de Gestão de Informática da USP - 
GEINFO nos dias 10 a 13-11-2013. --------------------------------------------------------------- 
 
I.2.13. Palavra aos Conselheiros 

a) Prof. Paulo Cugnasca lembrou novamente sobre o Workshop de Graduação 
que ocorrerá no dia 11-12-2013 e que a EC-3 será discutida com o histórico 
complementar. --------------------------------------------------------------------------------- 

b) Prof. Sidnei sugeriu que o Workshop de Graduação seja feito no início do 
ano. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

c) Prof. João José Neto informou que acontecerá a 8ª edição do Workshop do 
WTA (Técnicas Adaptativas), nos dias 06 e 07-02-2014. -------------------------- 

d) Prof. Gomi informou que nos dias 25 e 26-10-2013, ocorreu a sétima edição 
do IEEEXtreme (programação de 24 horas) com a participação do IEEE, 
agradece a FDTE e o PECE que colaboração com lanches servidos aos 
alunos. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

e) Profª Anna Reali comunicou que seu aluno Flávio Truzzi recebeu o prêmio 
"3rd. BEST PAPER in the Brazilian Conference onIntelligent Systems", pelo 
artigo publicado "Ad Network Optimization: Evaluating Linear Relaxations" 
do evento da Sociedade Brasileira de Computação, realizado de 20 a 24 de 
Outubro de 2013 em Fortaleza, CE. ----------------------------------------------------- 

f) Prof. Sidnei informou que estamos em clima de insegurança pelo processo 
eleitoral, e que as atividades estão bastante comprometidas devido a 
invasão de alunos na Reitoria. ------------------------------------------------------------- 

g) Prof. Sidnei informou a participação da funcionária Tânia no 10° Encontro 
Gesec - Gestão de Secretariado será realizado nos dias 12 e 13 de 
dezembro de 2013, das 8h00 as 18h00, no Anfiteatro da Faculdade de 
Arquitetura e Urbanismo (FAU), em São Paulo. -------------------------------------- 

 



  

 
II - ORDEM DO DIA 

II.1. Graduação 
II.1.1.Contratação de Aluno Monitor  
Referendado o pedido de contratação do aluno: Jorge Luiz Diaz Pinaya, para a 
disciplina PCS 2215 - Sistemas Digitais I, sob a orientação do professor: Marco 
Túlio Carvalho de Andrade, no período de 01-11-2013 a 31-10-2014. ------------------ 
 
II.2. Pós-Graduação 
II.2.1. Proposta de Banca Examinadora para Exame de Qualificação no 
Programa de Mestrado 
Aprovadas as bancas para exame de Qualificação no Programa de Mestrado dos 
alunos: Danilo de Souza Miguel, Eduardo Marcel Maçan, Marylia Gutierrez, 
Rafael Lemes Beirigo, Rafael Medeiros Teixeira e Walter Mauricio Mayor Toro.  
 
II.2.2. Proposta de Banca Examinadora para Exame de Qualificação no 
Programa de Doutorado 
Aprovada a banca para Exame de Qualificação de Doutorado do aluno: Juan 
Carlos Perafan Villota. ------------------------------------------------------------------------------ 
 
II.2.3.Proposta de Banca Examinadora Exame de Defesa Mestrado 
Aprovada a banca para Exame de Qualificação de Defesa de Mestrado do aluno: 
Marcelo Li Koga. -------------------------------------------------------------------------------------- 

 
II.2.4.Proposta de Banca Examinadora Exame de Defesa Doutorado 
Aprovadas as bancas para Exame de Qualificação de Defesa de doutorado dos 
Alunos: Denis Taniguchi e Paulo Thiago Fracasso. --------------------------------------- 
 
 
II.3.1. Proposta de Projeto de Pesquisa 
Aprovada a proposta de projeto de pesquisa, “Desenvolvimento de modelo 
analítico e de simulação da rede de satélite SkyEdge II e das Redes WLAN da 
Petrobrás”, coordenado pelo Prof. Wilson Vicente Ruggiero, financiado pela 
Petrobrás, envolvendo o LARC - Laboratório de Arquitetura e Redes de 
Computadores, com gerência de recursos através da FUSP – Fundação de Apoio 
à Universidade de São Paulo. ---------------------------------------------------------------------- 
 
 
II.4. Proposta de Projetos de Pesquisa e Extensão  
Não há matéria. 
 
 
II.5. Cultura e Extensão Universitária 
II.5.1. Oferecimento de Curso de Extensão 
Aprovado o “MBA - Tecnologia da Informação Bancária”, coordenado pelo Prof. 
Dr. Edison Spina, junto à FUSP, no período de 13-05-2014 a 13-11-2016 com 
carga horária de 512 horas, envolvendo o KNOMA - Laboratório de Engenharia de 
Conhecimento, com gerência de recursos através da FUSP - Fundação de Apoio à 
Universidade de São Paulo. ------------------------------------------------------------------------- 
 



  

II.5.2. Participação de Docente em Atividade de Extensão: 
a) Ministração de Curso de Extensão (art.12) 
Aprovada a ministração de curso de extensão para o Professor: Ricardo 
Nakamura no curso “Desenho de Jogos”, no período de 15-11 a 31-12-2013, junto 
ao PCS – Departamento de Computação e Sistemas Digitais e a Escola 
Politécnica da Universidade de São Paulo, com dedicação de 36 horas semestrais, 
através da LA FABBRICA DO BRASIL, com a co-participação do Instituto Tim. ------ 
Referendado a ministração do curso de extensão para o Professor: Antonio 
Mauro Saraiva no curso de “Especialização em Direito e Tecnologia da 
Informação/Metodologia da Pesquisa Científica”, no período de 08-10-2013 a 10-
12-2013, com dedicação de 15 horas semestrais, através da FUSP - Fundação de 
Apoio à Universidade de São Paulo. -------------------------------------------------------------- 
 
II.5.3. Renovação de Credenciamento de Currículo junto à CERT 
Aprovadas as renovações de credenciamento junto à CERT dos Professores: 
Jorge Luis Risco Becerra, com vencimento em 17-12-2013, com parecer 
favorável do professor José Reinaldo Silva (PMR) e Selma Shin Shimizu 
Melnikoff, com vencimento em 20-02-2014, com parecer favorável do professor 
João Antonio Martino (PSI). ------------------------------------------------------------------------- 
 
 
II.6. Pedidos de Afastamento de Docente  
Referendados os afastamentos dos professores: Anna Helena Reali Costa 
(Montevideo, Uruguai de 22 a 29-11-2013) e Moacyr Martucci Junior (Vilnius – 
Lituânia de 03 a 10-11-2013). ----------------------------------------------------------------------- 

 
 
II.7. Relatórios de Afastamento 
Aprovados os relatórios de afastamento dos professores: Edison Spina (Santiago/ 
Chile 01- a 19-10-2013), Marco Túlio Carvalho de Andrade (Managua/Nicarágua 
de 23 a 30-09-2013) e Pedro Luiz Pizzigatti Corrêa (Chapel Hill/USA de 01 a 15-
07-2013). ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Nada mais a constar, a reunião deu-se por encerrada às 11h50 e eu, Léia Sicília, 
secretária do Departamento de Engenharia de Computação e Sistemas Digitais, 
redigi e digitei a presente ata. 

***** 
 


