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ATA DA 269ª REUNIÃO DO CONSELHO DO DEPARTAMENTO DE 
ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO E SISTEMAS DIGITAIS - PCS 

 
Realizada em: 05-12-2013, às 08h15min. 
 
Presentes: Professores Doutores Antonio Mauro Saraiva, 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, Marcos Antonio Simplício Júnior, João José 
Neto, Moacyr Martucci Júnior, Jaime Simão Sichman. Justificaram ausência os 
Professores Doutores: José Sidnei Colombo Martini, Selma Shin Shimizu Melnikoff, 
Andre Hiyuiti Hirakawa, Edson Satoshi Gomi. 

 
 

I – EXPEDIENTE 
I.1. Análise da ata da 268ª da reunião do Conselho foi analisada e será 
aprovada na reunião de 06 fevereiro de 2014. 
 
 
I.2. Comunicações 
I.2.1. Chefia do Departamento 

a) Prof. Saraiva informou que se encerraram, no dia 18-11-13, as inscrições 

para o Concurso referente à vaga do Prof. Paulo Sérgio Muniz Silva. ---------- 

b) Lembrou que haverá a 1ª fase da eleição dos representantes das categorias 

docentes Professores Associados, Doutores e Assistentes e seus 

respectivos suplentes, a ser realizada hoje dia 05 de Dezembro de 2013 das 

10h às 12h. Nesta fase serão eleitos os delegados e respectivos suplentes 

das categorias docentes para formação do colégio eleitoral. Informou que a 

urna eleitoral será única e ficará no Serviço de Órgãos Colegiados e 

Concursos (SVORCC). ---------------------------------------------------------------------- 

c) Comunicou que foi exibida uma reportagem do Globo Universidade no dia 

30-11-2013, na qual aparece o Laboratório de Tecnologias Interativas 

(INTERLAB) do Departamento de Engenharia de Computação e Sistemas 

Digitais, o nome da reportagem é “Programas de Computador Auxiliam 

Treinamento de Novos Profissionais”. --------------------------------------------------- 

d) Prof. Jaime agradeceu a ajuda do Departamento para que um time de 

alunos pudesse participar da XVIII Maratona de Programação, evento 

promovido pela SBC e pela SCM, que ocorreu em Uberlândia. O time foi 

composto por alunos do IME e da Poli, sendo que na final estavam os 60 



  

melhores times do Brasil. O placar completo da competição pode ser visto 

em: HTTP://score.bombonera.org. ------------------------------------------------------- 

 
I.2.2. Conselho Técnico Administrativo – CTA 
Não houve comunicação 
 
I.2.3. Congregação 
Não houve comunicação 
 
I.2.4. Comissão de Orientação Didática – COD/EEL 

a) O Prof. Saraiva informou que na reunião realizada no dia 21-11-13, a COD 
solicitou para a Diretoria uma capacitação do grupo de brigadistas do prédio 
de Eng. Elétrica da EPUSP. ---------------------------------------------------------------- 

b) Ocorreu uma apresentação do Prof. Eng. Giuliano Monizza, sobre sua 
“lectio magistralias” com o tema: “Energias renováveis, eficiência energética 
e 'smart grid’ na Europa, particularmente na Itália”. ---------------------------------- 

c) Está em andamento à Instalação do sistema de segurança do prédio. -------- 
d) Foi discutida a Implantação da EC-3. Os representantes discentes fizeram 

uma apresentação, de uma proposta para unificar as semanas acadêmicas.  
 
I.2.5. Comissão de Graduação e Coordenadoria dos Cursos Quadrimestrais 

a) Prof. Paulo Cugnasca lembrou que haverá a apresentação prática de todos 

os projetos de formatura que acontecerá nos dias 09 e 10 de dezembro nas 

salas C1-30 e C1-49. Comunicou que no dia 10 próximo, no auditório do 

Prédio de Engenharia Elétrica, haverá premiação, com um Tablet, do melhor 

trabalho apresentado. ------------------------------------------------------------------------ 

b) Informou que no dia 11 próximo acontecerá o 13º Workshop de graduação 

do PCS na Associação Paulista de Supermercados - APAS, onde será 

apresentada a EC-3 aprovada. ------------------------------------------------------------ 

c) Sugeriu três dias de palestras e mini cursos, para os alunos, de preferência 

em um dia sem aula, sem envolver o ciclo básico. O período apropriado 

seria na semana da pátria, à noite ou no horário de almoço. As CoCs de 

outros departamentos serão consultados a respeito dessa sugestão. O 

calendário do Biênio do 2º. Semestre está sendo aguardado para análise da 

inclusão dessa sugestão. ------------------------------------------------------------------- 

d) A Prof.ª Selma irá apresentar no Workshop como foi a evolução dos 

processos dos 3 cursos da Elétrica, Cooperativo de Butantã e o Cooperativo 

que terá início na USP LESTE e irá mostrar as estruturas aprovadas, que já 

estão disponíveis no site do PCS. -------------------------------------------------------- 

e) No Workshop ainda será discutido o que pode ser inovado em ensino, 

aprendizagem e na prática. Prof. Wilson comentou sobre o estilo de 

ministrar as disciplinas atualmente. Sugere mudanças para ser criada uma 

EC-3 mais eficiente e adequada, e será discutido no Workshop de 

graduação. -------------------------------------------------------------------------------------- 

 

http://score.bombonera.org/


  

I.2.6. Comissão de Estágios 
Não Há matéria 
 
I.2.7. Comissão de Pós-Graduação 

a) Profª Anna informou que entre os dias 18 e 19 de novembro de 2013, o 

Conselho Técnico-Científico da Educação Superior (CTC-ES) da 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) 

reuniu-se em Brasília para deliberar sobre a avaliação e os resultados 

atribuídos durante a Avaliação Trienal dos cursos de pós-graduação stricto 

sensu, ocorrido no mês de outubro, em 48 comissões de área. Informou que 

a divulgação dos resultados da Avaliação Trienal estava prevista a partir do 

dia 2 de dezembro e serão oficiadas às Pró-Reitorias das respectivas IES, 

acompanhados das fichas individualizadas de cada PPGs. Os pedidos de 

reconsideração poderão ser feitos até 30 dias após o recebimento dos 

ofícios. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

b) Comunicou que a avaliação da pós-graduação stricto sensu é realizada pela 

Capes desde o ano de 1976 e as atividades contaram com 1.200 

consultores vindos de todas as regiões do país, distribuídos nas comissões 

das 48 áreas de avaliação durante quatro semanas. No total, foram 

avaliados 5.700 cursos de mestrado e doutorado. O processo levou em 

consideração as atividades dos anos de 2010, 2011 e 2012 e foram 

consideradas todas as informações prestadas pelos cursos neste período. -- 

c) Lembrou também que, como coordenadora do PPGEE, ainda não tinha sido 

oficialmente notificada da nota do Programa da Engenharia Elétrica e que 

não havia recebido a ficha de avaliação, que é um documento importante 

para análise e diagnóstico do programa, pois evidencia os pontos fortes e os 

pontos que devem ser aprimorados. ----------------------------------------------------- 

d) Após a reunião do conselho do departamento entrará em contato com a 

PRPG para verificar se eles já têm a avaliação oficial, pois nada foi 

divulgado no site da CAPES. Entretanto, o Prof. José Roberto Castilho 

Piqueira comentou que já soube dos resultados e que o Conselho Técnico 

Científico (CTC) confirmou a nota 6. ----------------------------------------------------- 

e) Lembrou que o Programa deve continuar com o trabalho esmerado de 

execução dos relatórios anuais. Para isso, solicitou a todos os docentes, 

que tiveram ou têm orientados no PPGEE, que atualizem seus currículos 

Lattes referente a 2013, não só em relação às publicações, mas informando 

a respeito de tudo que possa ser relevante para a pós-graduação e 

pesquisa (projetos relevantes, premiações, reconhecimentos, patentes 

solicitadas/concedidas, etc). Solicita que completem as informações no 

sistema Jandyra, associando suas publicações aos trabalhos de seus 

orientados. Lembrou que em janeiro será iniciada a elaboração do relatório 

e que conta com a colaboração efetiva de todos. ------------------------------------ 

f) Informou que tradicionalmente o programa recebe a verba PROAP no mês 

de maio e deve utilizá-la até abril do ano seguinte. Esta verba é 



  

primordialmente utilizada para permitir a participação de alunos em eventos, 

já que é uma exigência do programa. Entretanto, por vencimento de um 

convênio USP/CAPES, excepcionalmente este ano a verba restante deve 

ser gasta até o final de dezembro. O PPGEE tem aproximadamente 

R$60.000,00 em caixa mas existem muitas restrições para o uso. Informou 

que está com a incumbência de discutir com os chefes de departamento se 

há algo que possa ser comprado  para os departamentos com esta verba e 

este crédito será utilizado pelo PPGEE, para atender as demandas dos 

alunos nos meses iniciais de 2014. ------------------------------------------------------ 

g) Informou que na última reunião da CPG do ano que ocorrerá no dia 09-12-

2013 e deverá ser aprovado o novo Regimento Interno do PPGEE, 

complementando o Regulamento do PPGEE. A PRPG não informou a 

respeito do Regulamento que foi previamente aprovado na CCP, CPG e 

Congregação da Escola Politécnica. O prazo dado para retorno é até 15 de 

janeiro de 2014.  Lembrou que o regulamento e o regimento uma vez 

aprovados, podem ser amplamente divulgados, e que haverá mudanças 

significativas nos procedimentos envolvendo os alunos e orientadores. ------- 

h) Sugeriu um Workshop de Pós-Graduação que deverá ocorrer no 1o 

semestre de 2014 e solicitou uma sugestão do Conselho para a data mais 

apropriada. -------------------------------------------------------------------------------------- 

i) Comunicou que a PRPG tem sistematicamente negado a equivalência 

interna para fins de contagem de créditos dos mestrados conseguidos por 

meio do tratado de Bologna, apesar dos pareceres favoráveis da CPG. ------ 

j) Comunicou que a inscrição para os candidatos a mestrado e doutorado 

direto, se encerram dia 06-12-2013. Informou que o Exame de Ingresso e de 

bolsa será no dia 12-12-2013. Comunicou que a inscrição para doutorado 

após mestrado será até o dia 24-01-2014 e as entrevistas serão nos dias 

16-12-2013 às 14h30 para candidatos a mestrado e doutorado direto e no 

dia 20-01-2014 às 14h30 para candidatos a doutorado após mestrado. Os 

resultados do mestrado e do doutorado direto deverão ser divulgados até 

20-12-2013 e de doutorado após mestrado até 31-01-2014. ---------------------- 

k) Informou que há uma oferta especial de bolsas TOSHIBA, em um convênio 

recém-firmado, mas o PCS, até o momento, não tem candidatos. Os 

candidatos devem se inscrever para mestrado e doutorado após mestrado 

até o dia 12-12-2013. ------------------------------------------------------------------------ 

 
I.2.8. Comissão de Pesquisa 

a) Prof. Saraiva informou que teve a visita da Empresa Francesa Thales que 

comercializa sistemas de informação e serviços para as indústrias 

aeroespaciais de defesa e segurança, que tem interesse em prospecção de 

pesquisa no pais. A empresa semeadora tem interesse na área de 

Engenharia de Computação. --------------------------------------------------------------- 



  

b) Comunicou também que viajou para Porto em Portugal e reuniu-se com o 

Pró-Reitor da Universidade do Porto, Emídio Gomes e sugeriu que seja feito 

uma proposta de Projeto Estruturante e que tenha algo como produção 

científica, intercâmbio de mobilizadores e eles mostraram interesse na Área 

de Engenharia de Computação. ----------------------------------------------------------- 

c) Comunicou que o Edital do Pró-Infra deste ano comtemplou a área de 

Exatas e Museus. ----------------------------------------------------------------------------- 

d) No SICUSP os alunos da Universidade de São Carlos foram comtemplados 

com menção honrosa. ----------------------------------------------------------------------- 

e) Informou que a FAPESP teve uma nova portaria, não aceitará mais 

pesquisadores sobre sua coordenação, lembrou que algumas áreas já 

tiveram 10 projetos em andamento, mas que agora só poderá ter um 

projeto. Prof. Moacyr concordou com a nova portaria, comentou que ele 

mesmo teve cinco projetos submetidos e que nenhum foi aprovado. ----------- 

f) Informou que aumentou o número de pós-doc solicitados. ------------------------ 

g) Sugeriu uma proposta de inclusão de Iniciação Científica no calendário da 

USP. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
I.2.9. Comissão de Cultura e Extensão Universitária 
Prof. Carlos informou que houve reunião no dia 07 de novembro, e foi aprovada a 
proposta do novo oferecimento do Curso “Gestão Integrada de Resíduos Sólidos”, 
coordenado pela Profa. Tereza Cristina Melo de Brito Carvalho. ------------------------- 
 
I.2.10. Comissão de Informática 
Não houve comunicação 
 
I.2.11. Comissão de Bibliotecas 
Não houve comunicação 
 
I.2.12. Secretaria do Departamento 
A funcionária Léia lembrou aos conselheiros que precisam pedir autorização aos 
seus alunos e orientados para ter acesso no período de 23 -12 a 01-01-2013. 
Informou que os funcionários Mayra e Rubens estarão em férias do dia 06 a 27-01-
2014. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
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 irá ser discutida a EC-3 com o 

histórico complementar. --------------------------------------------------------------------- 

b) Prof. João José Neto informou que acontecerá a 8ª edição do Workshop do 

WTA (Técnicas Adaptativas), nos dias 06 e 07-02-2014. -------------------------- 

 
 
II - ORDEM DO DIA 

II.1. Graduação 



  

Não há matéria 
 
 
II.2. Pós-Graduação 
II.2.1. Proposta de Banca Examinadora para Exame de Qualificação no 
Programa de Mestrado 
Aprovada a banca para exame de Qualificação no Programa de Mestrado do 
aluno: Bruno Vinícius Nishiwaki Paschoal. -------------------------------------------------- 
 
II.2.2. Proposta de Banca Examinadora para Exame de Qualificação no 
Programa de Doutorado 
Não há matéria 
 
II.2.3.Proposta de Banca Examinadora Exame de Defesa Mestrado 
Aprovadas as bancas para Exame de Qualificação de Defesa de Mestrado dos 
alunos: Guilherme Carvalho Januário, Heitor de Souza Ganzeli, Jefferson 
Evandi Ricardini Fernandes de Oliveira, Leonardo Horn Iwaya, Marcos Felipe 
Schwarz e Nelson Mimura Gonzalez. ---------------------------------------------------------- 

 
II.2.4.Proposta de Banca Examinadora Exame de Defesa Doutorado 
Aprovada a banca para Exame de Qualificação de Defesa de Doutorado da aluna: 
Eunice Pereira dos Santos Nunes. ------------------------------------------------------------- 
 
 
II.3. Pesquisa 
II.3.1. Pós-Doutoramento 
Aprovados os pedidos de pós-doutoramento dos alunos: Demóstenes Zegarra 
Rodriguez, sob a orientação da Profa. Graça Bressan, Silvio Luiz Stanzani sob a 
orientação da Profa. Graça Bressan, com parecer favorável emitido pelo Prof. 
André Riyuit Hirakawa. ------------------------------------------------------------------------------- 
 
II.3.2. Encerramento de Pós-Doutoramento 
Aprovado o encerramento de pós-doutoramento do aluno: Vlad Coroama, sob a 
responsabilidade da Profa. Tereza Cristina Melo de Brito Carvalho. --------------------- 
 
 
II.4. Pesquisa e Extensão 
II.4.1. Proposta de Projetos de Pesquisa e Extensão  
Aprovada a proposta de projeto de pesquisa e extensão, “Sistema de Informação 
para a integração de informação de Biodiversidade do Instituto Chico Mendes 
de Conservação da Biodiversidade do Ministério do Meio Ambiente”, 
coordenado pelo Prof. Pedro Luiz Pizzigatti Corrêa, financiado pela 
DeutscheGesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, envolvendo 
o LAA - Laboratório de Automação Agrícola e Núcleo de Pesquisa em 
Biodiversidade e Computação, com gerência de recursos através da FDTE – 
Fundação para o Desenvolvimento Tecnológica da Engenharia. ------------------------- 
 
II.4.2. Abertura de Projeto de Administração Financeira 
Aprovada a abertura de projeto de administração financeira, coordenado pelo Prof. 
Moacyr Martucci Júnior, envolvendo o Laboratório de Sistemas Abertos. -------------- 



  

Referendado a abertura de projeto de administração financeira, coordenado pelo 
Prof. Edison Spina, envolvendo o Laboratório de Engenharia de Conhecimento. ----  
 
II.4.3. Termo de Recebimento Definitivo 
 Referendado o Termo de Recebimento do Projeto “Sistema de Telecomunicações 
da Petrobrás”, coordenado pelo Prof. Wilson Vicente Ruggiero. -------------------------- 
 
II.4.4. Participação de Docente em Atividade de Pesquisa e Extensão 
a) Atividades de Convênio/Contrato (art.16) 
Referendados os pedidos de participação em Atividades de Convênio/Contrato dos 
professores: a) Antonio Mauro Saraiva, como participante do projeto de pesquisa 
e extensão “Sistema de Informação para a Integração de dados Informação de 
Biodiversidade do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade do 
Ministério do Meio Ambiente”, junto a DeutscheGesellschaft fur Internationale 
Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, envolvendo o LAA - Laboratório de Automação 
Agrícola e Núcleo de Pesquisa em Biodiversidade e Computação, no período de 
01-01 a 31-12-2014, com dedicação de 1 hora semanal, através da com gerência 
de recursos através da FDTE – Fundação para o Desenvolvimento Tecnológica da 
Engenharia. b) Pedro Luiz Pizzigatti Corrêa, como coordenador do projeto de 
pesquisa e extensão “Sistema de Informação para a Integração de dados 
Informação de Biodiversidade do Instituto Chico Mendes de Conservação da 
Biodiversidade do Ministério do Meio Ambiente”, junto a DeutscheGesellschaft fur 
Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, envolvendo o LAA - Laboratório de 
Automação Agrícola e Núcleo de Pesquisa em Biodiversidade e Computação, no 
período de 01-01 a 31-12-2014, com dedicação de 1 hora semanal, através da 
com gerência de recursos através da FDTE – Fundação para o Desenvolvimento 
Tecnológica da Engenharia. ------------------------------------------------------------------------- 
 
 
II.5. Cultura e Extensão Universitária 
II.5.1. Participação de Docente em Atividade de Extensão: 
a) Ministração de Curso de Extensão (art.12) 
Aprovadas as ministrações de curso de extensão para os Professores: a) Anarosa 
Alves Franco Brandão no curso “Sustentabilidade em Tecnologia da Informação 
da Informação e Comunicação, na disciplina TI Verde”, no período de 12 a 19-12-
2013, com carga horária de 6 horas semestrais, através da Fundação de Apoio a 
Universidade de São Paulo. b) Anarosa Alves Franco Brandão no curso 
“Especialização em Tecnologia da Informação Bancária na disciplina Algorítmos e 
Estrutura de Dados”, Tecnologias e Negócios”, no período de 06-02 a 10-04-2014 
com carga horária de 18 horas semestrais, através da  Fundação de Apoio à 
Universidade de São Paulo. c) Marcos Antônio Simplício Júnior no curso “Direito 
e Tecnologia da Informação, na disciplina Software: Conceitos, Tecnologias e 
Negócios”, no período de 22-08-2013 a 22-08-2015 com carga horária de 9 horas 
semestrais, através da Fundação de Apoio a Universidade de São Paulo. ------------ 
 
 
II.5.2. Renovação de Credenciamento de Currículo junto à CERT 
Aprovada a renovação de credenciamento junto à CERT da Professora: Anarosa 
Alves Franco Brandão, com vencimento em 10-05-2014 com parecer favorável 
do Prof. Henrique Takachi Morya (PTC). -------------------------------------------------------- 



  

 
 
II.6. Pedidos de Afastamento de Docente  
Aprovados os afastamentos dos professores: Anarosa Alves Franco Brandão 
(Paris-França de 03-08-2014 a 02-08-2015) e Pedro Luiz Pizzigatti Corrêa 
(Knoxville – TN/Estados Unidos de 01-05-2014 a 30-04-2015). --------------------------- 
Referendados os afastamentos dos professores: Moacyr Martucci Júnior (Bruxelas 
– Bélgica, Lisboa e Porto Portugal de 18 a 23-11-2013), Tereza Cristina Melo de 
Brito Carvalho (Columbus, Ohio, San Diego e Califórnia – EUA de 04 a 12-12-
2013). ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
II.7. Relatórios de Afastamento 
Aprovados os relatórios de afastamento dos professores: Anarosa Alves Franco 
Brandão (Oklahoma City – EUA de 21 a 27-10-2013), Anarosa Alves Franco 
Brandão (Florença – Itália de 27-10 a 02-11-2013), Antonio Mauro Saraiva 
(Florença – Itália de 25-10 a 02-11-2013), Ricardo Luis de Azevedo Rocha 
(Edmonton – Canadá de 30-7-2012 a 29-07-2013), Moacyr Martucci Júnior 
(Bruxelas – Bélgica, Lisboa e Porto – Portugal de 18 a 23-11-2013), Paulo Sérgio 
Licciardi Messeder Barreto (Paris – França, Bochum – Alemanha, Nijmegen e 
Utrecht – Holanda de 23-11 a 01-12-2013), Moacyr Martucci Júnior (Lituânia de 03 
a 10-11-2013) e Edison Spina (Medlin  - Colombia de 05 a 09-11-2013). -------------- 
 
 
II.8. Indicação de Representantes junto à CCEX – Comissão de Cultura e 
Extensão 
Foram reconduzidos os Professores: Carlos Eduardo Cugnasca titular, e o Jorge 
Luís Risco Becerra como suplente, no período de três anos a contar de 17-12-
2013. –----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
II.9. Calendário de Reuniões do Conselho em 2014. 
Aprovado o calendário, conforme segue: 
 

MÊS DATA DA REUNIÃO 

JANEIRO - - 

FEVEREIRO 06-02-14 

MARÇO 06-03-14 

ABRIL 03-04-14 

MAIO 08-05-14 

JUNHO 05-06-14 

JULHO 03-07-14 

AGOSTO 07-08-14 

SETEMBRO 04-09-14 

OUTUBRO 02-10-14 

NOVEMBRO 06-11-14 

DEZEMBRO 04-12-14 

 



  

 
II.10. Indicação de Banca para Concurso de Doutor na Especialidade 
“Engenharia de Computação”  
 

Titulares 

1. Anna Helena Reali Costa 

2 . João Batista Camargo Júnior 

3. José Coelho de Pina Júnior (IME – USP) 

4 . Mauro de Mesquita Spinola (PRO – EPUSP) 

5 . Marco Isaías Alayo Chávez (PSI – EPUSP) 

 

Suplentes 

Annarosa Alves Franco Brandão  

Jorge Rady de Almeida Júnior 

Ricardo Nakamura 

José Jaime da Cruz (PTC – EPUSP) 

Fátima de Lourdes dos Santos Nunes Marques (EACH – USP) 

Marcelo Fantinato (EACH – USP) 

Carlos Hitoshi Morimoto (IME – USP) 

Eduardo César Senger (PEA – EPUSP) 

Guiou Kobayashi (UFABC – Santo André) 

 
 
Nada mais a constar, a reunião deu-se por encerrada às 10h30 e eu, Léia Sicília, 
secretária do Departamento de Engenharia de Computação e Sistemas Digitais, 
redigi e digitei a presente ata. 

***** 
 


