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ATA DA 270ª REUNIÃO DO CONSELHO DO DEPARTAMENTO DE 
ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO E SISTEMAS DIGITAIS - PCS 

 
Realizada em: 06-02-2014, às 08h15min. 
 
Presentes: Professores Doutores, José Sidnei Colombo Martini, Antonio Mauro 
Saraiva, Anna Helena Reali Costa, Selma Shin Shimizu Melnikoff, André Riyuiti 
Hirakawa, Marco Túlio Carvalho de Andrade, Jorge Rady de Almeida Júnior, Paulo 
Sérgio Licciardi Messeder Barreto, Wilson Vicente Ruggiero, Paulo Sérgio 
Cugnasca, Moacyr Martucci Júnior, Cintia Borges Margi, Jaime Simão Sichman, 
Líria Matsumoto Sato, Edson Satoshi Gomi, Rafael Camargos Santos. Justificaram 
ausência os Professores Doutores: Marcos Antonio Simplício Júnior, João José 
Neto, Anarosa Alves Franco Brandão. 

 
 

I - EXPEDIENTE 
I.1. Análise das atas 268ª e 269ª reunião do Conselho. 
Aprovadas 
 
 
I.2. Eleição para Chefia do Departamento 
Consultados os conselheiros sobre sua intenção de se candidatarem ao cargo de 
chefe, os professores titulares do departamento manifestaram-se por sua não 
indicação ao cargo, exceto o professor Antonio Mauro Saraiva. Não havendo mais 
nenhuma indicação de candidatos aos cargos, deu-se início à votação, ao cargo de 
chefe do Departamento. Foi criada uma banca composta pelos professores: Edson 
Satoshi Gomi e Marco Túlio Carvalho de Andrade para a apuração da votação. No 
momento da eleição estavam presentes 15 conselheiros votantes. Apurados os 
votos, foi eleito como chefe do PCS o Prof. Antonio Mauro Saraiva com 15 votos, 
que terá mandato por dois anos a partir de 08-03-2014. Prof. Saraiva comentou 
que tem orgulho dessa Escola, ela é muito especial e muito importante. Relata que 
o clima do Departamento é muito bom e que não há divergências. Informou que 
sua gestão terá um plano de estratégia, onde será formado um grupo para 
levantamento da estrutura do Departamento, com a EC-3 e a USP Leste, para 
melhorar a divisão de tarefas com a participação de todos. Prof. Saraiva irá propor 
na próxima reunião do conselho dia 06-03-14 um plano para conduzir a chefia. 
Prof. Saraiva agradeceu a confiança e fará o máximo para ajudar a todos. ------------ 
 
 
 
 
 



  

 
I.3. Comunicações 
I.3.1. Chefia do Departamento 
Prof. Sidnei lembrou que ocorrerá no dia 06-03-2014 a eleição para o suplente à 
chefia do departamento. Prof. Sidnei informou que, em todos os campi, será 
elaborada uma lista tríplice para que o Reitor escolha um nome para ocupar a 
posição de Prefeito. Prof. Sidnei comunicou que o PCS recebeu a formalização do 
pedido de aposentadoria do Prof. Antonio Marcos de Aguirra Massola. O 
Departamento deverá estar atento para suprir essa carga didática. Prof. Sidnei 
lembrou que estará acontecendo o WTA nos dias 06 e 07 de fevereiro no auditório 
Professor Francisco Romeu Landi, no Edifício Mário Covas Júnior, coordenado 
pelos Profs. João José e André. Comunicou que estão abertas as inscrições do 
Concurso de Títulos e Provas visando a Obtenção de Título de Livre-Docente, nos 
diversos departamentos da Escola, conforme o Edital de no. 161/2013. Informou 
que o Concurso de edital 107 “Engenharia de Computação em RTC” (vaga do Prof. 
Muniz) acontecerá nos dias 18 a 21-02-2014, com início às 08h00 na Sala C1-49, 
será conduzido pela Profa. Anna Reali e Prof. João Batista. Comunicou que o Prof. 
Carlos Cugnasca foi agraciado com o Primeiro Lugar no XI Prêmio ABRALOG de 
Logística, concedido pela Associação Brasileira de Logística, pela participação do 
projeto de Pesquisa e Desenvolvimento denominado “Sistema de Segurança em 
Empilhadeira com RFID”, solicita que seja feito um resumo para ser objeto de 
publicação, dentro da coluna “Fora de Série” criada no PCS. Prof. Sidnei 
parabenizou os Prof. Jaime e Marcos Simplício por suas bolsas de produtividade 
em Pesquisa (PQ) do CNPq, respectivamente renovada e concedida. Informou que 
o funcionário Daniel será transferido para a USP Leste e a funcionária Beatriz já 
está no seu lugar no Laboratório Digital. Informou a situação das Obras na COD- 
Elétrica em 12-01-14, e a situação das Obras no PCS – em 12-01-2014. 
Comunicou que acha-se aberta a inscrição para o Prêmio MIT – Este prêmio, no 
Brasil recebe o nome de MIT Technology Review Inovadores, para premiar 
inovadores com menos de 35 anos. Busca assim identificar os melhores talentos 
emergentes em matéria de inovação, jovens com um grande potencial que, através 
de suas pesquisas, desenvolvimentos ou empreendedorismo, estão 
revolucionando os setores onde trabalham. Maiores informações: 
www.inovacao.usp.br. Informou que nos dias 24 a 26-01-2014, aconteceu o evento 
“Global Game Jam 2014”, uma maratona de desenvolvimento de jogos eletrônico, 
coordenado pelo Prof. Ricardo Nakamura. Prof. Sidnei solicita que seja feita uma 
pequena apresentação na próxima reunião do conselho que ocorrerá em 06-03-
2014. Comunicou que dia 07-02-2014 haverá eleição para o Diretor da Escola de 
Engenharia de Lorena, todos os titulares concorrerão, se não houver nenhum 
titular da USP, abrirá espaço para os docentes de Lorena. --------------------------------- 
 
I.3.2. Conselho Técnico Administrativo – CTA 
Prof. Sidnei lembrou que a Eleição do Diretor será no dia 14-02-2014, no horário 
das 14h00 às 18h00, na Diretoria da Escola. --------------------------------------------------- 
 
I.3.3. Congregação 
Não houve comunicação 
 
 
 

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


  

 
I.3.4. Comissão de Orientação Didática – COD/EEL 
O Prof. Sidnei informou que na reunião realizada no dia 19-12-2013, houve a 
liberação de salas para duas disciplinas da EC-3, “Introdução à Engenharia 
Elétrica” e “Laboratório de Programação Orientada a Objetos”, a serem oferecidas 
no segundo semestre de 2014. Foi solicitada a preparação da sala C1-38, que 
acomoda confortavelmente todas as 08 turmas. A dimensão desejada é para 
atender a 40 alunos. A reforma nessa sala deverá englobar reformulação da 
instalação elétrica e de redes, instalação de ar condicionado, dentre outros. 
Também está sendo solicitado um funcionário técnico para apoio na ministração da 
disciplina. Já estão sendo adquiridos 30 computadores. Prof. Sidnei disse que, 
para a reforma da sala e das instalações, poderão ser contratadas empresas, ou 
talvez, dependendo do porte dessas adequações, pode-se contar com o apoio da 
Prefeitura do Campus. Além disso, falta o mobiliário. Esse processo todo de 
adequação de salas teve início efetivo em janeiro em 2014. A segunda sala seria 
uma das salas Ds ou do GD. Prof. Ronaldo Mansano apresentou uma proposta de 
adequação da sala, com mesas diagonais, que pode ser usada para 42 pessoas. A 
configuração, a exemplo do que é usado no Biênio, é muito adequada. Assim, está 
sendo reformada a sala GD-04. Também será reformada a C1-38. Quanto ao 
Projeto Básico do Prédio Bloco E, informou que, em reunião, a SEF foi consultada 
sobre a localização do novo prédio, quando se verificou que o bloco E não pode 
ser construído na frente do prédio atual da Engenharia Elétrica. A nova proposta 
apresenta entradas laterais para o acesso ao bloco E, o que pode ser feito sem 
alterar a atual Biblioteca. No piso térreo ficarão as secretarias dos quatro 
Departamentos. O atendimento aos alunos seria feito em guichês externos; os 
alunos não precisariam entrar no prédio para serem atendidos. O tamanho de cada 
sala, se dupla ou não, poderá ser revisto no projeto executivo do prédio. A 
proposta apresenta uma disposição padrão de salas, com o espaço usual para 
uma sala de ocupação individual. Será feita nova reunião para toda a Engenharia 
Elétrica, com o objetivo de se homologar as premissas básicas do projeto. ----------- 
 
I.3.5. Comissão de Graduação e Coordenadoria dos Cursos Quadrimestrais 
Prof. Paulo Cugnasca informou que no início do ano deve-se aprovar, nas reuniões 
do departamento, na COD, na CG, e na Congregação a Estrutura Curricular do 
ano 2015. Comentou que a EC-2 começará a desaparecer a partir deste ano. 
Informa que na reunião será aprovado o 2º ano da EC-3, já aprovado na CoC, e a 
intenção da EC-3 para os demais anos. Comunicou que a Profa. Selma acertou a 
negociação com todos os departamentos da Elétrica e com o IME, com aprovação 
da Coc. Lembrou que os prazos solicitados pela Reitoria para a aprovação das 
estruturas curriculares ficaram mais curtos e, no dia 07-02, as estruturas 
curriculares da EPUSP serão apreciadas na reunião da CG. Prof. Sidnei solicitou 
que na próxima reunião do conselho seja feita uma apresentação a respeito, com 
documentos oficiais da EC-3. Prof.ª Selma apresentou as novas estruturas 
curriculares e as ementas de 2015, que foram aprovadas. Prof.ª Selma informou 
que, em 2014 será necessário rever e detalhar as ementas das disciplinas do ano 
de 2016. Mencionada a situação de se ministrar aulas em inglês, a Prof.ª Selma 
lembrou que, quando era ouvidora houve reclamações de alunos em relação a 
algumas aulas ministradas em inglês; recomendou que a adoção dessa medida 
deve ser amplamente divulgada entre os alunos para que eles possam se 
programar. O aluno Rafael Camargos Santos acha importante ter aulas em inglês, 



  

mas sugere deixá-las para as optativas, as quais o aluno escolhe. Profª Selma 
lembrou que as CoCs da Elétrica são responsáveis pela grade horária do Curso de 
Engenharia Elétrica até o 3º ano da EC-3. Profª Selma informou que houve reunião 
de coordenação, no dia 05-02-2014, com todos os professores das disciplinas do 
1º Semestre do curso de Engenharia de Computação – ênfase Sistemas 
Corporativos. Como nem todos os professores estavam designados, 
compareceram vários coordenadores de disciplinas. Profª Selma apresentou as 
características do curso cooperativo, a estrutura curricular dos 5 anos e a parte 
organizacional do curso. A reunião foi produtiva e os participantes mostraram 
bastante interesse. Lembrou que a aula inaugural de toda a EPUSP será, neste 
ano, no espaço Expo Center Norte. Prof. Moacyr informou que, se houver a versão 
em inglês das aulas, aumentaria a busca de intercâmbio no programa de Ciência 
Sem Fronteira. ------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
I.3.6. Comissão de Estágios 
Prof. Sidnei informou que juntamente com o Prof. Cardoso está tentando fazer uma 
ponte com o CNPq sobre Ciência Sem Fronteira, para que os alunos do 
Cooperativo da USP Leste possam realizar um dos módulos de estágio, no 
exterior, patrocinados pelo programa. Prof. Moacyr informou que a USP, através 
do Erasmus Mundus pode elaborar uma proposta com destaque para se obter 
auxílio financeiro. --------------------------------------------------------------------------------------- 
 
I.3.7. Comissão de Pós-Graduação 
Profª Anna informou que o ingresso ao Programa de Pós-Graduação em 
Engenharia Elétrica teve 55 alunos aprovados para mestrado sendo 7 da área 
Engenharia de Computação e 49 para doutorado sendo 15 para a mesma área. 
Relatou que os alunos ingressarão sob o novo regimento e, assim, há agora duas 
fases: FASE I, como aluno especial ingressante, deverá realizar sua pesquisa e 
disciplinas. Quando demonstrar que está apto ao Exame de Qualificação, passará 
para a FASE II, como aluno regular. Existem exceções, são os bolsistas de 
agências de fomento, que devem ser matriculados desde o início como aluno 
regular. Comentou que todos os alunos regulares serão acompanhados também 
por uma comissão de acompanhamento e avaliação de alunos. Sugere aos 
docentes que avisem seus alunos que façam a disciplina de Metodologia de 
Pesquisa em Engenharia de Computação, que dará bons subsídios para que 
percebam o que é pesquisa, o que se espera de um jovem pesquisador e quais 
ferramentas e fontes de recursos estão disponíveis para que tenham sucesso. 
Lembrou que, juntamente com as bolsas CAPES e CNPq, este ano teve o 
oferecimento ao programa de pós-graduação, pela empresa Toshiba, de uma 
bolsa de mestrado no valor de US$ 10.000,00 ao ano e duas bolsas de doutorado 
no valor de US$ 20.000,00 ao ano cada uma. Informou que o ingressante de 
doutorado Leandro Luque, orientado da Profª Anarosa, foi um dos agraciados da 
bolsa de doutorado. Comentou que todos os professores, que tiveram alunos que 
defenderam em 2013 e aqueles que estão credenciados no PPGEE devem ter 
recebido e-mail da Profª Cintia para que atualizem seus dados (referentes a 2013), 
principalmente publicações, projetos, premiações, e que completem os dados na 
plataforma Jandyra. Informou que a nova plataforma da CAPES, plataforma 
Sucupira, será liberada em breve pela CAPES. Preventivamente, devido à grande 
dimensão de nosso programa e ao preenchimento divergente de dados no 
currículo Lattes dos professores e co-autores, será iniciada, no dia 17 de fevereiro, 



  

a coleta das informações referentes a publicações. Solicitou que peçam a seus co-
autores, principalmente alunos e egressos, que mantenham seus dados no 
currículo Lattes corretos, completos e em sintonia com os dados dos orientadores 
e que solicitem que seus alunos, que defenderam seus mestrados ou doutorados, 
indiquem corretamente no currículo Lattes a data de sua defesa e o título de seu 
trabalho e que os orientadores coloquem no currículo Lattes os dados retirados do 
Janus. Informou a Reitoria havia estipulado o dia 15 de janeiro de 2014 como 
prazo para que cada novo regimento fosse avaliado e aprovado, condição 
necessária para que cada programa pudesse receber novos alunos. Entretanto, 
em janeiro houve um comunicado da Reitoria, prorrogando este prazo em 60 dias 
e liberando novos ingressantes. Informou que o programa PPGEE enviou no prazo 
correto o novo regimento e ainda não recebeu sua avaliação como resposta. Desta 
forma, o regimento anterior ainda está vigente. Comunicou que ainda não foi 
recebida ainda a verba PROAP referente a 2014. Comunicou que a recepção dos 
ingressantes no PPGEE será dia 26-02-2014, das 17h00 às 20h00, no anfiteatro 
da Engenharia Elétrica. ------------------------------------------------------------------------------- 
 
I.3.8. Comissão de Pesquisa 
Prof. Saraiva informou a divulgação do Edital de IC, as inscrições acontecerão de 
18-02 a 30-04-2014. Lembrou que pleitearam bolsa serão cobrados a participarem 
mais de todo o processo, incluindo auxiliar no evento de IC. Comunicou que está 
aberta a pré-iniciação científica de alunos de 2º Grau com bolsa Santander. Disse 
que na semana de IC (10 a 15-03-14) haverá palestras do PCS, e no total da 
elétrica serão 4 uma de cada departamento. Comunicou que foram concedidas 
mais 40% de bolsa de IC. Informou e sugeriu para que o aluno Rafael Camargos 
Santos se reuna com os alunos da química para elaborarem um manual de IC para 
os alunos. Prof. Paulo Barreto falou que se deve estimular mais os alunos para que 
venham conhecer a pesquisa de perto. Prof. Sidnei sugeriu convidar os alunos 
para interagirem nos projetos. Prof. Saraiva informou que houve eleição do 
Suplente na Comissão de Pesquisa da EPUSP e foi eleito o Prof. Gilberto 
Francisco Martha de Souza. Comunicou que foi aprovado o pós-doc dos alunos 
Silvio Stanzani orientado pela Profª Líria Matsumoto e Demóstenes Zegarra 
Rodriguez orientado pela Profª Graça Bressan. ----------------------------------------------- 
 
I.3.9. Comissão de Cultura e Extensão Universitária 
Prof. Carlos Cugnasca informou que não houve reunião em janeiro de 2014. 
Lembrou que foram enviadas, para os coordenadores de cursos de extensão, as 
novas Resoluções CoCEx nº 6667 e 6668, de 19-02-2013, que regulamentam os 
cursos de extensão universitária na forma presencial e a distância 
respectivamente, que foram publicas no Diário Oficial do dia 21-12-2013. Os 
respectivos textos podem ser obtidos na página da USP ou na secretaria do PCS. 
Disse também que os coordenadores de cursos devem ficar atentos a elas, pois os 
processos que derem entrada na Divisão Acadêmica da Pró-Reitoria de Cultura e 
Extensão Universitária, a partir de 02-01-2014, serão analisados sob o âmbito das 
novas Resoluções. ------------------------------------------------------------------------------------- 
 
I.3.10. Comissão de Informática 
Não houve comunicação 
 
 



  

 
 
I.3.11. Comissão de Bibliotecas 
Profª Anna Reali informou que foi gasto R$9.000,00 em livros e e-book, e lembrou 
que a demanda maior foi na área de pesquisa e que os alunos ainda compram 
livros. O aluno Rafael Camargos Santos informou que a parceria de compra 
coletiva não obteve sucesso. ----------------------------------------------------------------------- 
 
I.3.12. Secretaria do Departamento 
A funcionária Léia informou que os funcionários Rodrigo e Patrícia estarão em 
férias do dia 10-02 a 05-03-2014. ------------------------------------------------------------------ 
 
I.3.13. Palavra aos Conselheiros 
Prof. Moacyr reforçou que todos os titulares e os professores associados 2 e 3 
podem ser eleitos para vice-chefe do Departamento. A Profª Anna Helena se 
apresentou como candidata a vice-chefia do PCS. Prof. Saraiva agradeceu a todos 
e ao Prof. Sidnei pelos 4 anos de vice-chefia com apoio e dedicação. ------------------ 
 
I.3.14. Apresentação do Projeto de Rede  
O Funcionário Akio Nogueira Barbosa fez apresentação sobre o andamento do 
projeto de redes do departamento. ---------------------------------------------------------------- 
 
 
II - ORDEM DO DIA 

II.1. Eleição para Chefia do Departamento  
 
 
II.1.2. Graduação 
Aprovadas as Ementas das Disciplinas e Estrutura Curricular de 2015 
 
 
II.3. Pós-Graduação 
II.3.1. 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: Guilherme Mussi Toschi. ---------------------------------------------------------------- 
 
II.3.2. Proposta de Banca Examinadora para Exame de Qualificação no 
Programa de Doutorado 
Aprovada a banca para exame de Qualificação no Programa de Doutorado dos 
alunos: José Gomes Neto e Marcelo Freire de Barros. ----------------------------------- 
 
II.3.3.Proposta de Banca Examinadora Exame de Defesa Doutorado 
Aprovada a banca para Exame de Qualificação de Defesa de Doutorado da aluna: 
Ana Cláudia Melo Tiessi Gomes de Oliveira. ------------------------------------------------ 
 
 
II.4. Pesquisa 
II.4.1. Proposta de Projeto de Pesquisa e Extensão 



  

Referendado a proposta de projeto de pesquisa e extensão, “Centro de Estudos 
Tecnologia e Ciência”, coordenado pelo Prof. Edison Spina, através da Microsoft 
Corporation, envolvendo o KNOMA - Laboratório de Engenharia de Conhecimento, 
no período de 05-12-2013 a 04-12-2016, com gerência de recursos através da 
FUSP – Fundação de Apoio à Universidade de São Paulo. -------------------------------- 
 
II.4.2. 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) Edison Spina, como coordenador do projeto de pesquisa e 
extensão “Centro de Estudos Tecnologia e Ciência”, junto a Microsoft 
Corporation, envolvendo o KNOMA - Laboratório de Engenharia de Conhecimento, 
no período de 05-12-2013 a 04-12-2016, com dedicação de 1 hora semanal, com 
gerência de recursos através da FUSP – Fundação de Apoio à Universidade de 
São Paulo. b) Antonio Mauro Saraiva, como coordenador do projeto de pesquisa 
e extensão “Pesquisa e Desenvolvimento em Sistemas Embarcados 
Agrícolas-Atualização de Simulador de Semeadora UBX”, junto a AUTEQ 
Telemática S.A., envolvendo o LAA - Laboratório de Automação Agrícola, no 
período de 02-01 a 31-12-2014, com dedicação de 1 hora semanal, com gerência 
de recursos através da FDTE - Fundação para o Desenvolvimento Tecnológico da 
Engenharia. c). Antonio Mauro Saraiva, como coordenador do projeto de 
pesquisa e extensão “Pesquisa em Padronização, Digitalização e Análise de 
Dados de Biodiversidade”, junto ao Fundo Brasileiro para Biodiversidade, 
envolvendo o LAA - Laboratório de Automação Agrícola, no período de 02-01 a 31-
12-2014, com dedicação de 1 hora semanal, com gerência de recursos através da 
FUSP - Fundação de Apoio à Universidade de São Paulo. --------------------------------- 
 
II.5. Cultura e Extensão Universitária 
II.5.1. Participação de Docente em Atividade de Extensão: 
a) Ministração de Curso de Extensão (art.12) 
Referendadas as ministrações de curso de extensão para os Professores: a) Kechi 
Hirama no curso “MBA - Projeto Integrado” na disciplina Tecnologia de Software, 
junto ao PECE, no período de 17-02 a 21-04-2014, com carga horária de 30 horas 
semestrais, junto ao PECE, através da FUSP - Fundação de Apoio a Universidade 
de São Paulo. b) Paulo Sérgio Cugnasca no curso de “TMF-Microprocessadores” 
na disciplina Conceitos e Aplicações, junto ao PECE, no período de 20-02 a 14-04-
2014, com carga horária de 30 horas semestrais, através da FUSP - Fundação de 
Apoio a Universidade de São Paulo. c) Ricardo Luis de Azevedo Rocha no curso 
de “Especialização em Tecnologia da Informação Bancária” na disciplina 
Algorítmos e Estrutura de Dados, junto ao PECE, no período de 17-02 a 08-05-
2014, com carga horária de 18 horas semestrais, através da FUSP - Fundação de 
Apoio a Universidade de São Paulo. d) Ricardo Luis de Azevedo Rocha no curso 
de “Especialização em Direito e Tecnologia da Informação” na disciplina Software: 
Conceitos, Tecnologias e Negócio, junto ao PECE, no período de 07-02 a 11-04-
2014, com carga horária de 15 horas semestrais, através da FUSP - Fundação de 
Apoio a Universidade de São Paulo. d) Ricardo Nakamura no curso “Desenho de 
Jogos”, no período de 02-01 a 30-03-2014, com carga horária de 36 horas 
semestrais, através do Instituto Tim. -------------------------------------------------------------- 
b) Atividades de Assessoria/Consultoria/Coordenação de Curso (art. 15) 



  

Referendados os pedidos de participação em assessoria e consultoria dos 
professores: 1) Selma Shin Shimuzu Melnikoff, como Coordenadora do Curso de 
“Especialização em Tecnologia de Software - MBA”, junto ao PECE, no período de 
17-02-2014 a 17-08-2016, com carga horária de 0,5 hora/semana, através da 
FUSP - Fundação de Apoio a Universidade de São Paulo. 2) Kechi Hirama, como 
Vice-Coordenador Curso de “Especialização em Tecnologia de Software - MBA”, 
junto ao PECE, no período de 17-02-2014 a 17-08-2016, com carga horária de 0,5 
hora/semana, através da FUSP - Fundação de Apoio a Universidade de São 
Paulo. 3) José Sidnei Colombo Martini, como Vice-Coordenador Curso de 
“Especialização em Direito em TI”, junto ao PECE, no período de 06-08-2013 a 06-
08-2015, com carga horária de 0,5 hora/semana, através da FUSP - Fundação de 
Apoio a Universidade de São Paulo. 4) José Sidnei Colombo Martini, como 
“Coordenação Acadêmica de Cursos de Especialização”, junto ao CTEE – Centro 
de Treinamento em Energia, no período de 01-08-2013 a 30-12-2014, com carga 
horária de 1 hora/semana. 5) José Sidnei Colombo Martini, como “Membro do 
Conselho Curador – FITEC” – Fundações para Inovações Tecnológicas no período 
de 02-01 a 30-12-2014, com carga horária de 0,5 hora/semana. ------------------------- 
 
II.5.2. Proposta de Projeto de Extensão 
Referendada a proposta de projeto de Extensão intitulado “Evolução do Software 
do Monitor de Plantadeira (MPA) e Automatização de Testes do Computador 
de Bordo (CBA)”, sob a coordenação do Prof. Antonio Mauro Saraiva, junto à 
AUTEQ Telemática Ltda, no período de 01-02-2014 a 3-01-2015, envolvendo o 
LAA- Laboratório de Automação Agrícola, com gerência de recursos através da 
FDTE. O projeto tem como objetivo pesquisar e desenvolver sistemas embarcados 
em máquinas agrícolas em colaboração coma Auteq Telemática. Esse projeto tem 
recursos envolvidos da ordem de R$ 168.000. ------------------------------------------------- 
 
II.5.3. Proposta de Treinamento 

Aprovada as propostas de a)“Treinamento em Segurança de Computadores”, a 
ser oferecido de 17-02-2014 a 17-02-2015, com o objetivo de fornecer aos alunos 
um forte embasamento técnico e conceitual na área de segurança de 
computadores de forma a prepará-los para as novas tecnologias e desafios de seu 
dia-a-dia. A coordenação será do Prof. Dr. Wilson Vicente Ruggiero, envolvendo o 
LARC – Laboratório de Arquitetura e Redes de Computadores. Este treinamento 
tem recursos envolvidos da ordem de R$159.888,96. b) “Treinamento em Redes 
de Computadores”, a ser oferecido de 17-02-2014 a 17-02-2015, com o objetivo 
de fornecer aos alunos um forte embasamento técnico e conceitual na área de 
comunicação de redes de computadores de forma a prepará-los para as novas 
tecnologias e desafios de seu dia-a-dia. A coordenação será do Prof. Dr. Wilson 
Vicente Ruggiero, envolvendo o LARC – Laboratório de Arquitetura e Redes de 
Computadores. Este treinamento tem recursos envolvidos da ordem de 
R$159.888,96. ------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
II.6. Renovação de Credenciamento de Currículo junto à CERT 
Aprovada a renovação de credenciamento junto à CERT do Professor: Ricardo 
Nakamura, com vencimento em 07-05-2014 com parecer favorável do Prof. 
Fabrício Junqueira (PMR). --------------------------------------------------------------------------- 
 



  

 
II.7. Relatório de Atividades Simultâneas do Departamento em 2013 
Aprovado 
 
II.8. Pedidos de Afastamento de Docente  
Referendados os afastamentos dos professores: Edison Spina (Bruxelas – Bélgica 
de 27 a 31-01-2014), Jaime Simão Sichman (Londres, Guildford e Bath-Reino 
Unido de 12-02 a 28-02-2014), Moacyr Martucci Júnior (Munich-Alemanha, 
Bruxelas – Bélgica, Vigo–Espanha de 26-01 a 03-02-2014), Romero Tori 
(Bruxelas-Bélgica de 28-01 a 02-02-2014). ----------------------------------------------------- 
 
 
II.9. Relatórios de Afastamento 
Aprovados os relatórios de afastamento dos professores: Anna Helena Reali Costa 
(Montevideo-Uruguai de 22 a 29-11-2013). ----------------------------------------------------- 
 
 

II.10. Relatório de Atividades de Docente referente ao Período Probatório 
Aprovado os Relatórios de Atividades em RDIDP do a) Prof Dr José Sidnei 
Colombo Martini, referente ao período de março de 2012 a janeiro de 2014, com 
vencimento em 11-04-2014, com Parecer favorável emitido pelo Prof. Dr. Nelson 
Kagan. b) Profª Drª Solange Nice Alves de Souza, referente ao período de 
janeiro de 2012 a dezembro 2013 com vencimento em 04-02-2014, com Parecer 
favorável emitido pelo Prof. Dr. João José Neto. ---------------------------------------------- 
 
Nada mais a constar, a reunião deu-se por encerrada às 12h45 e eu, Léia Sicília, 
secretária do Departamento de Engenharia de Computação e Sistemas Digitais, 
redigi e digitei a presente ata. 

***** 
 


