
  

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 
ESCOLA POLITÉCNICA 

 
ATA DA 271ª REUNIÃO DO CONSELHO DO DEPARTAMENTO DE 
ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO E SISTEMAS DIGITAIS  -  PCS 

 

Realizada em: 06-03-2014, às 08h10min. 

 

Presentes: Professores Doutores Antonio Mauro Saraiva, José Sidnei Colombo 
Martini, Selma Shin Shimizu Melnikoff, Anna Helena Reali Costa, Moacyr Martucci 
Júnior, Andre Riyuiti Hirakawa, Edson Satoshi Gomi, Marco Túlio Carvalho de 
Andrade, Jorge Rady de Almeida Júnior, Paulo Sérgio Licciardi Messeder Barreto, 
Anarosa Alves Franco Brandão, Paulo Sérgio Cugnasca, Marcos Antonio Simplício 
Júnior, João José Neto, Jaime Simão Sichman, Jorge Luis Risco Becerra. 
Justificou ausência a Professora Doutora: Cintia Borges Margi. 
 
 

I - EXPEDIENTE 

I.1. Análise da ata da 270ª reunião do Conselho. 
A ata será analisada na próxima reunião do conselho.  
 
 

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

a) Prof. Sidnei informou que haverá a visita dos Profs. 1) Liedi Legi Bariani 
Bernucci, 2) Jorge Alberto Soares Tenório e 3) Paulo Eigi Miyagi 
candidatos a Vice-Diretoria da EPUSP. ------------------------------------------------- 

b) Profª Selma solicitou um pequeno ajuste na Ata de Dezembro o que foi 
acatado. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

c) Prof. Saraiva solicitou ajuste na Ata de Fevereiro, que será analisada no 
próximo conselho. ----------------------------------------------------------------------------- 

d) Prof. Sidnei informou que a Eleição do Diretor aconteceu no dia 14-02-2014, 
no horário das 14h00 às 16h00, na Diretoria da Escola, e foi eleito o Prof. 
José Roberto Castilho Piqueira. ----------------------------------------------------------- 

e) Prof. Sidnei lembrou que hoje, por vídeo conferência, haverá uma reunião 
presidida pelo Prof. Cardoso, sobre Modelo de TI, no qual o Prof. Jaime 
Simão Sichman irá participar. -------------------------------------------------------------- 

f) Prof. Sidnei informou que o Concurso de edital 107 “Engenharia de 
Computação em RTC” (vaga do Prof. Muniz) aconteceu nos dias 18 a 21-
02-2014, com início às 08h00 na Sala C1-49, foi conduzido pela Profa. Anna 
Reali e foi aprovado o candidato Fábio Levy Siqueira. ----------------------------- 

g) Prof. Sidnei comunicou que está fechado o Projeto Básico do Bloco E. ------- 
h) Prof. Saraiva disse que não é candidato a Vice-Diretoria da Escola, embora 

seu nome tenha sido indicado na lista tríplice. Essa indicação o fez pensar 



  

muito. Comentou que mesmo com pressões e sugestões de docentes 
permanecerá na condução da Chefia do Departamento. --------------------------- 

i) Prof. Saraiva conversou com o Prof. Piqueira o que o fez decidir ficar na 
chefia do departamento. Prof. Piqueira disse que a visão dele é bem 
acertada. Sugeriu que a Diretoria juntamente com a Vice Diretoria e os 4 
presidentes de comissões, se reunissem para ter um trabalho bem 
integrado. Disse ainda que boa parte das decisões vem das comissões e 
que os grupos devem trabalhar bem mais próximos. -------------------------------- 

j) Prof. Jaime cumprimentou o Prof. Saraiva pela decisão. --------------------------- 
k) Prof. Saraiva conversou com o Prof. Piqueira sobre graduação, em relação 

ao Curso na USP Leste, e teve apoio da Diretoria. ---------------------------------- 
l) Prof. Sidnei lembrou que o Prof. Jaime é notório dentro da área de TI e, a 

partir da próxima reunião, pode-se ter um relato na área de TI. ------------------ 
 

I.2.2. Visita dos Profs. Liedi Légi Bariani Bernucci, Prof. Jorge Alberto Soares 
Tenório e Prof. Prof. Paulo Eigi Miyagi. Candidatos a Vice-Diretora da 
EPUSP apresentaram suas ideias e responderam perguntas dos membros 
do conselho. ----------------------------------------------------------------------------------- 
 

I. 2.3. Conselho Técnico Administrativo – CTA 
a) Prof. Sidnei informou que hoje dia 06-03-2014, haverá a posse dos novos 

Titulares Profs. Silvio Ikuyo Nabeta, Maria Eugênia Gimenez Boscov, Sérgio 
Duarte Brandi e Túlio Nogueira Bittencourt. -------------------------------------------- 

b) A portaria de distribuição de 536 vagas realizadas um dia antes da eleição 
para o novo Reitor foi cancelada. As vagas que a Poli tinha, incluindo as 
vagas de Santos e da USP Leste foram extintas. Serão analisadas as 
situações caso a caso e serão liberadas as que forem consideradas 
pertinentes. ------------------------------------------------------------------------------------- 

c) Contratações de funcionários em concursos aprovados e abertura de novos 
editais estão suspensas, assim como as obras do Centro de Convenções. O 
Edital de Abertura da Concessão do Prédio também já foi descartado. -------- 

 
I.2.4. Congregação 
         Não houve matéria. 
 
I.2.5. Comissão de Orientação Didática – COD/EEL 

a) Prof. Sidnei informou, como Presidente da COD-Elétrica, que termina o seu 
mandato em 08-03-2014, cargo que passará a ser ocupado pelo Prof. Dr. 
Silvio Ikuyo Nabeta – Chefe do Departamento de Energia e Automação 
Elétricas – PEA e, a partir desta data, deixa também a Chefia do PCS. ------- 

b) Prof. Sidnei informou que os 4 chefes terão uma reunião com a Diretoria 
Prof. Cardoso e Prof. Piqueira, para tratar dos recursos das reformas 
necessárias nas salas de aula C1-38, GD-06 e GD-07, em função da EC-3, 
com a participação do Prof. Saraiva. ----------------------------------------------------- 

c) Prof. Sidnei informou que haverá uma reunião com os 4 chefes da 
Engenharia Elétrica sobre o Sistema de CFTV para o prédio de Engenharia 
Elétrica da Poli e rede Wi-Fi, para decidir sobre os recursos que serão 
utilizados, incluindo verba orçamentária e apoio do Endowment. ---------------- 

d) Lembrou que as quedas de energia não programadas, que ocorreram no 
Prédio da Elétrica a partir do dia 20/12/2013, totalizaram 10 interrupções, 



  

somando mais de 50 horas em dois meses. Seis dessas interrupções foram 
de mais de 4 horas. A central de operação da AES informou que realmente 
houve um desligamento da linha de transmissão que abastece a subestação 
de entrada da USP. A Prefeitura está cobrando um esclarecimento sobre 
interrupções de energia elétrica. ---------------------------------------------------------- 

e) Prof. Sidnei informou que o uso do estacionamento por docentes 
aposentados foi permitido desde que estejam no programa de colaborador 
sênior. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

f) Prof. Sidnei lembrou que existem procedimentos para execução de obras no 
prédio de Eng. Elétrica e, para a remoção do entulho, deve-se informar para 
onde ele será encaminhado, lembrando que deverá ser fora do Campus da 
USP. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

g) Prof. Sidnei relatou que está sendo feita a limpeza nos dutos com a 
inspeção do responsável do DSG. A empresa contratada pelo DSG tem um 
mês a partir de 26-02-2014 para conclusão do serviço. ---------------------------- 

 
I.2.6 Comissão de Graduação e Coordenadoria dos Cursos Quadrimestrais 

a) Profª Selma informou que a recepção aos alunos foi no dia 17-02-2014 na 
Expo Center Norte com palestras aos alunos. ---------------------------------------- 

b) Profª Selma lembrou que houve uma palestra aos novos alunos da USP 
Leste no departamento, no dia 18-02-2014, com a presença do Diretor da 
Poli, Prof. Cardoso. Durante a Semana de Recepção, foram apresentados 
os tipos de atividades, com participação do Grêmio e da Atlética. --------------- 

c) Profª Selma informou que, na última reunião da CG, foi apresentada a parte 
da Estrutura Curricular correspondente ao 2º ano, a ser ministrada em 2015, 
aprovada na reunião do Conselho do Departamento e nas COCs. Informou 
que vai ser aprovada na reunião da Comissão da Graduação no dia 07-03-
2014. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

d) Prof. André relatou que continua interditado o Campus da USP Leste e, 
segundo a Reitoria, as atividades continuam suspensas até o dia 24-03-
2014. Informou que a Diretoria irá divulgar essa data aos docentes e 
Diretores que estão envolvidos no curso da USP Leste da Poli. ----------------- 

e) Prof. Sidnei informou que as aulas do curso da USP Leste da Poli vão, 
portanto, começar em conjunto no dia 24-03-2014 e não no dia 10-03-2014 
como informado anteriormente. ----------------------------------------------------------- 

f) Profª Anarosa informou que ocorreu um plágio na disciplina de laboratório 
de fundamentos. O Prof. Sidnei foi comunicado e, em seguida, ele marcou 
uma reunião com os alunos; o fato foi encaminhado também à Coc. O 
parecer foi uma punição sócia- educativa, onde os alunos devem fazer uma 
apresentação sobre Plágio, Punição e Desdobramento aos alunos do Curso 
de Computação da Poli. Conta com o apoio do CEE, através do represente 
discente Rafael Camargos, para divulgação aos alunos. --------------------------- 

g) Prof. Paulo Cugnasca lembrou que na próxima semana haverá um evento 
com os alunos do 1º ano da Engenharia de Computação de Butantã, em 
que serão discutidas as regras do Curso Cooperativo, a estrutura da EC-3 
do curso e o Estágio. ------------------------------------------------------------------------- 

 
I.2.7. Comissão de Estágios 

a) Prof. Jorge Risco, relatou que 3 alunos da Engenharia de Computação 
foram contratados em abril de 2013, no exterior, sendo 1 no Facebook. ------ 



  

b) Prof. Risco informou que no dia 18-03-2014, ocorrerá um evento de boas 
vindas aos alunos do 1º ano do PCS. Comunicou também que no dia 25-03-
2014, ocorrerá um Workshop, voltado aos alunos do 3º ano do Curso 
Cooperativo preparando-os para entrevistas e elaboração de currículos. ----- 

 
I.2.8. Comissão de Pós-Graduação 

a) Profª Anna Helena comunicou que na reunião presidida pela nova Pró-
reitora de Pós-Graduação a Profª Drª Bernadette Dora Gombossy de Melo 
Franco, no dia 24-02-2014, foi informada a todos os coordenadores de Pós-
Graduação da USP que, a partir do ano de 2014, o repasse da verba 
PROAP para os programas de pós-graduação será feito por intermédio do 
sistema Siconv. Informou que o Sistema de Gestão de Convênios e 
Contratos de Repasse do Governo Federal (Siconv) é uma ferramenta 
eletrônica que reúne e processa informações sobre as transferências de 
recursos do Governo Federal para órgãos públicos e privados sem fins 
lucrativos. --------------------------------------------------------------------------------------- 

b) Comunicou que todos os programas devem entregar a PRPG, até o dia 07-
03-2014, um plano de uso de verba para o ano de 2014. Relatou que há 
muitas dúvidas a respeito deste plano e da gestão da verba. --------------------- 

c) Lembrou que no PPGEE foi alocado o valor de R$ 212.000,00 para o ano de 
2014, e que parte desta verba, poderá ser gasta até o dia 30-04-2014. A 
verba foi repassada à USP em uma única conta bancária, tendo como titular 
o Prof. Vahan. ---------------------------------------------------------------------------------- 

d) No dia 26-02-2014, ocorreu a recepção aos alunos ingressantes no PPGEE, 
e foi esclarecido o novo processo de ingresso, em aderência ao novo 
Regimento de PG da USP. Este novo processo altera um pouco a dinâmica 
da PG e precisamos avaliá-lo, alterá-lo e adaptá-lo, sempre que necessário. 
Serão muito bem vindos os auxílios, as sugestões e críticas construtivas. ---- 

e) Comunicou que com relação à recepção aos alunos, nas próximas edições 
irão verificar dia e horário mais adequado para a participação de todos 
ingressantes e todos docentes. ----------------------------------------------------------- 

f) Informou que ainda não houve retorno da PRPG quanto ao novo regimento 
interno do PPGEE. ---------------------------------------------------------------------------- 

g) Lembrou que no dia 15-04-2014, ocorrerá o Workshop de PG e Pesquisa do 
PCS. Solicitou que todos os docentes reservem esta data e participem. 
Serão discutidas as metas do PCS para PG e Pesquisa, as novas formas de 
atuação da PG, integração maior com graduação (ICs), divulgação e 
atração de alunos, divulgação das pesquisas desenvolvidas no PCS, 
discussão de formas de fomentar maior colaboração e cooperação entre 
docentes do PCS em pesquisa, avaliação e proposta de formação de alunos 
de PG (disciplinas, oferecimentos, seminários, café com pesquisa, etc.). ----- 

 
I.2.9. Comissão de Pesquisa 

a) Prof. Saraiva informou que haverá a semana de IC nos dias 10 a 14-03-14, 
e uma palestra do PCS, no dia 12-03-2014, as 12h00, no Auditório da 
Elétrica. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

b) Informou que houve uma reunião em fevereiro de 2014, com a Universidade 
de Porto, sobre Smart Cities, e a Comissão de Pesquisa da Poli participou. - 
 

I.2.10. Comissão de Cultura e Extensão Universitária 



  

a) O Prof. Carlos informou que a reunião aconteceu no dia 20-02-2014, e 
foram aprovadas as alterações das datas de início e de término dos cursos 
coordenados pela Profª Tereza: 1) “Gestão Integrada de Resíduos 
Sólidos”, 2) “Governança e Inovação de Tecnologias Digitais com 
Sustentabilidade”. --------------------------------------------------------------------------- 

b) Prof. Carlos comunicou que as inscrições no programa Aprender com 
Cultura e Extensão, estarão abertos de 15-04 a 14-05-2014, para alunos de 
graduação em ações de cultura e extensão, e outras informações poderão 
ser obtidas no site da PRCEU. Relatou que houve dois Projetos inscritos por 
docentes do PCS: 1)“Desenvolvimento de Ferramentas CLAWS – 
Ferramenta Colaborativa de Leitura e Ajuda Web para Surdos” – Ano 2., 
da Profª Lúcia Vilela Leite Filgueiras. 2)“Mentoring 2014 PoliGen: um 
programa de mentoring voltado para calouras das áreas de exatas” da 
Profª Cíntia Borges Margi. ------------------------------------------------------------------ 

c) Prof. Carlos informou que a próxima reunião será no dia 20-03-2014. --------- 
 
I.2.11. Comissão de Informática 

a) Prof. Sidnei informou que o Prof. Cardoso está coordenando um grupo de 
trabalho para definir o modelo de gestão da TI na USP. Comunicou que o 
Prof. Jaime foi convidado para participar desse grupo. ----------------------------- 

 
I.2.12. Comissão de Bibliotecas 
Prof. Sidnei informou que está ocorrendo um movimento universitário para 
organização das bibliotecas. ------------------------------------------------------------------------ 
 
I.2.13. Secretaria do Departamento 
Prof. Sidnei solicitou que a ata da reunião do conselho seja feita em uma semana 
após a reunião. ----------------------------------------------------------------------------------------- 
 
I.2.14. Palavra aos Conselheiros 

a) Prof. Moacyr agradece o Prof. Sidnei pelos 4 anos de gestão conduzindo o 
Departamento e pelos resultados, no PCS, na COD e outras atividades 
dento do Campus da USP. Aproveita para cumprimentar a nova chefia 
Profs. Saraiva e Anna Reali, desejando uma excelente gestão, e que podem 
contar com seu apoio. Solicitou ao Prof. Saraiva, que as reuniões com os 
titulares devem ocorrer com mais frequência, é uma geração nova que tem 
que liderar o PCS. ---------------------------------------------------------------------------- 

b) Profª Anna Reali agradece a todos os votos pela condução da vice chefia e 
parabeniza o Prof. Sidnei pelos 4 anos de gestão. ----------------------------------- 

c) Os Professores. Edson Gomi, Jorge Rady, Paulo Barreto, João José Neto, 
Marcos Simplício, Paulo Cugnasca, Selma, Anarosa, Jaime e Marco Túlio 
parabenizam e agradecem ao Prof. Sidnei e desejam sucesso na gestão 
aos Profs. Saraiva, e Anna Reali. --------------------------------------------------------- 

d) Os funcionários Léia, Mayra e Nilton agradecem ao Prof. Sidnei pelo apoio, 
ensino e oportunidade, e parabeniza aos Profs. Saraiva e Anna Reali. -------- 

e) Prof. Saraiva, agradece ao Prof. Sidnei o período em que foi suplente da 
chefia, período de muito aprendizado. Parabeniza a condução da chefia, e 
espera contar com o apoio de todos. ---------------------------------------------------- 



  

f) Prof. Sidnei agradece a todos os conselheiros, funcionários e alunos. 
Relatou que foram quatro anos vibrantes no departamento. E que fica a 
disposição da nova gestão, podendo contar com seu apoio. ---------------------- 

 
I.2.15. Apresentação sobre Finanças 
O Prof. Rady apresentou a situação atual do Departamento em relação a saldos 
junto à FDTE e FUSP. -------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
II. ORDEM DO DIA 
II.1. Eleição para Suplência da Chefia do Departamento 

a) Dando início à eleição de Suplente da Chefia do Departamento, os 
professores que se candidataram foram Anna Reali e Jaime Sichman. Foi 
criada uma banca composta pelos professores Paulo Barreto Licciardi 
Messeder Barreto e Anarosa Alves Franco Brandão para a apuração da 
votação. No momento da eleição estavam presentes 15 conselheiros 
votantes. Apurados os votos, a Profª. Anna Reali obteve 9 votos, o Prof. 
Jaime Sichman obteve 4 votos, o Prof. Carlos Cugnasca obteve 1 voto e 1 
voto em branco. Foi eleita como suplente do PCS a Profª Anna Helena Reali 
Costa com 9 votos, que terá mandato por dois anos a partir de 08-03-2014. - 

b) Profª Anna agradece os votos recebidos. E relata estar bem no PCS, em 
boa sintonia, a ideia é de fazer crescer e melhorar o Departamento. ----------- 

 
 
II.2. Graduação 
II.2.1. Contratação de Aluno Monitor  
Aprovados os pedidos de contratação dos alunos: a) Gabriel Pereira das Neves, 
para a disciplina PCS 2304 – Sistemas Digitais II, sob a orientação do professor: 
Edison Spina, no período de 01-03-2014 a 24-02-2015; b) Ligia Maria Zorello, 
para as disciplinas PCS2214 - Fundamentos de Engenharia de Computação 
PCS2302, PCS2024 - Laboratório de Fundamentos de Engenharia de 
Computação, sob a orientação da professora Anna Helena Reali Costa, no período 
de 01-03-2014 a 24-02-2015; c)  Felipe Leno da Silva, para as disciplinas 
PCS2214 - Fundamentos de Engenharia de Computação, PCS2302, PCS2024 - 
Laboratório de Fundamentos de Engenharia de Computação, sob a orientação da 
professora Anna Helena Reali Costa, no período de 01-03-2014 a 24-02-2015; d) 
Diego de Queiroz Macedo, para a disciplina PCS3111 - Laboratório de 
Programação Orientada a Objetos para Engenharia Elétrica, sob a orientação do 
Professor Ricardo Luis de Azevedo da Rocha, no período de 01-03-2014 a 24-02-
2015; e) Jorge Augusto Sabaliauskas, para a disciplina PCS PCS3111 - 
Laboratório de Programação Orientada a Objetos para Engenharia Elétrica, sob a 
orientação do Professor Ricardo Luis de Azevedo da Rocha, no período de 01-03-
2014 a 24-02-2015; f) Rosalia Edith Caya Carhuanina, para a disciplina PCS 
PCS3111 - Laboratório de Programação Orientada a Objetos para Engenharia 
Elétrica, sob a orientação do Professor Ricardo Luis de Azevedo da Rocha, no 
período de 01-03-2014 a 24-02-2015; g) Cleber Silva Ferreira da Luz, para a 
disciplina PCS3110 - Algoritmos e Estruturas de Dados para Engenharia Elétrica, 
sob orientação dos professores Anarosa Alves Franco Brandão, Romero Tori, no 
período de 01-03-2014 a 2014 a 24-02-2015. -------------------------------------------------- 
 



  

 
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: Jorge Augusto Sabaliauskas. ----------------------------------------------------------- 

 
II.3.2. Proposta de Banca Examinadora para Exame de Defesa Mestrado 
Aprovadas as bancas para exame de Qualificação no Programa de Mestrado dos 
alunos: Mariana Ramos Franco e Ricardo Ryoiti Sugawara Júnior. ----------------- 

 
II.3.3.Proposta de Banca Examinadora  para Exame de Defesa Doutorado 
Aprovadas as bancas para Exame de Qualificação de Defesa de Doutorado dos 
alunos: Clóvis dos Santos Junior, João Paulo Delgado Preti, Márcia Beatriz 
Pereira Domingues e Saulo Roberto Sodré dos Reis. ----------------------------------- 
 

 
II.4. Pesquisa 
II.4.1. Proposta de Projeto de Pesquisa e Extensão  
Aprovada a proposta de projeto de pesquisa e extensão, “FI-LINKS Link and 
Evagelize the FI-PPP from Europe to the world for the benefit of FI research 
and innovation and to the European industry business”, coordenado pelo Prof. 
Moacyr Martucci Junior, através da Comissão Europeia, envolvendo o LSA - 
Laboratório de Sistemas Abertos, no período de 15-03-2014 a 14-03-2016, com 
gerência de recursos através da FUSP – Fundação de Apoio à Universidade de 
São Paulo. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
II.4.2. Pós-Doutoramento 
Aprovado o pedido de pós-doutoramento do pesquisador: Rafael Misoczki, sob a 
orientação do Prof. Paulo Sérgio Licciardi M. Barreto, com parecer favorável 
emitido pelo Prof. Dr. Hae Yong Kim (PSI). ---------------------------------------------------- 
 
II.4.3. Indicação de Bolsista de Iniciação Científica 
Referendado o pedido de bolsa de iniciação científica: FDTE do aluno: Arthur 
Castello Branco, sob a orientação do Prof. Dr. Bruno de Carvalho Albertini. --------- 
 
 
II.5. Pesquisa e Extensão 
 (Não há matéria) 
 
 
II.6. Cultura e Extensão Universitária 
II.6.1. 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) Carlos 
Eduardo Cugnasca no curso “Especialização em Logística Empresarial na 
disciplina Tecnologia da Informação e Comunicação em Logística Empresarial”, no 
período de 31-03 a 31-05-2014, com carga horária de 16 horas semestrais, através 
da FCAV- Fundação Carlos Alberto Vanzolini; b) Prof. Dr. Carlos Eduardo 
Cugnasca no curso “Especialização em Direito e Tecnologia da Informação na 



  

disciplina Serviços de Tecnologia da Informação: Conceitos, Tecnologias e 
Negócios”, no período de 22-04 a 30-06-2014, com carga horária de 20 horas 
semestrais, através do PECE/EPUSP; c) Prof. Dr. Jorge Rady de Almeida Junior  
no curso “Especialização em “Tecnologia de Software, na disciplina Sistemas de 
Informação e Data Warehouse”, no período de 17-02 a 30-04-2014, com carga 
horária de 30 horas semestrais, através do PECE/EPUSP; d) Prof. Dr. Marco 
Túlio de Carvalho de Andrade no curso “Especialização em Tecnologia da 
Informação, na disciplina Modelos de Gerenciamento de Projetos”, no período de 
13-05 a 15-07-2014, com carga horária de 30 horas semestrais, através do 
PECE/EPUSP; e) Marcos Antonio Simplício Junior no curso “Especialização em 
Tecnologia da Informação Bancária, na disciplina Segurança de Sistemas de 
Informação”, no período de 15-05 a 24-07-2014, com carga horária de 12 horas 
semestrais, através do PECE/EPUSP. ----------------------------------------------------------- 
 
II.6.2. Proposta de Treinamento 
Aprovada a proposta de treinamento “Fábrica de Software”, coordenado pelo Prof. 
Jorge Luis Risco Becerra, junto à FUSP, no período de abril a dezembro de 2014, 
com carga horária de 30 horas, envolvendo o LTS – Laboratório de Engenharia de 
Software, através da FUSP. ------------------------------------------------------------------------- 

 
II.6.3. Renovação de Credenciamento de Currículo junto à CERT 
Aprovada a renovação de credenciamento junto à CERT do Professor: Marco 
Túlio de Carvalho de Andrade, com vencimento em 24-06-2014, com parecer 
favorável do Professor José Reinaldo Silva (PMR). ------------------------------------------ 
 
 
II.7. Pedidos de Afastamento de Docente  
Aprovados os afastamentos dos professores: Edson Gomi (Bogotá - Colômbia de 
26 a 31-03-2014) e Tereza Cristina Melo de Brito Carvalho (Denver - Colorado, 
Yorktown Heights – New York 05 a 14-04-2014). --------------------------------------------- 

 
 

II.8. Relatórios de Afastamento 
Aprovados os relatórios de afastamento dos professores: Edison Spina (Medellin - 
Colômbia de 05 a 09-11-2013); Edison Spina (Bruxelas – Bélgica de 08 a 13-12-
2013) Prof. Dr. Edison Spina (Bruxelas – Bélgica de 27 a 31-01-2014); Moacyr 
Martucci Junior (Munich, Bruxelas e Vigo de 26-01 a 02-02-2014); Romero Tori 
(Bruxelas – Bélgica de 28-01 a 02-02-2014). --------------------------------------------------- 
 
 
Nada mais a constar, a reunião deu-se por encerrada às 12h15 e eu, Léia Sicília, 
secretária do Departamento de Engenharia de Computação e Sistemas Digitais, 
redigi e digitei a presente ata. 

***** 


