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ATA DA 272ª REUNIÃO DO CONSELHO DO DEPARTAMENTO DE 
ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO E SISTEMAS DIGITAIS – PCS 

 
 

Realizada em: 03-04-2014, às 08h10min. 
 
 
Presentes: Professores Titulares: Doutores Anna Helena Reali Costa, Antonio 
Mauro Saraiva, José Sidnei Colombo Martini, Moacyr Martucci Júnior, Selma Shin 
Shimizu Melnikoff e Wilson Vicente Ruggiero. Associados: André Riyuiti Hirakawa, 
João José Neto, Jorge Rady de Almeida Júnior, Kechi Hirama, Marco Túlio 
Carvalho de Andrade e Paulo Sérgio Licciardi Messeder Barreto. Doutores: 
Anarosa Alves Franco Brandão, Edson Satoshi Gomi, Jorge Luis Risco Becerra, 
Marcos Antonio Simplício Júnior e Paulo Sérgio Cugnasca. Representante 
Discente: Rafael Camargos Santos. Justificou ausência o Professor Doutor: Jaime 
Simão Sichman.  
 
 
I. EXPEDIENTE 
 
I.1. Aprovação das Atas 270ª e 271ª da Reunião do Conselho. ----------------------- 

 
 

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

a) Prof. Saraiva informou que a Eleição da Vice-Diretoria da EPUSP ocorreu 
no dia 28-03-2014, no Auditório Mário Covas Júnior. Os candidatos foram os 
Professores: Liedi Legi Bariani Bernucci, 2)Jorge Alberto Soares 
Tenório e 3) Paulo Eigi Miyagi. Foi eleita a Profª Liedi Legi Bariani 
Bernucci. --------------------------------------------------------------------------------------- 

b) Prof. Saraiva informou que as aulas do Curso da USP Leste começaram dia 
24-03-2014, na Sala C1-49, lembrou que é necessário colaborar para 
realizar as defesas de Tese e Dissertações em outras salas. --------------------- 

c) Prof. Saraiva comunicou que no dia 06-03-2014, foi cancelada a licitação 
das obras no PCS. ---------------------------------------------------------------------------- 

d) Prof. Saraiva disse também que, no dia 15-04-2014, acontecerá o Workshop 
de Pós Graduação e Pesquisa na sala S-20 no Prédio de Engenharia Civil. - 

e) Prof. Saraiva comunicou que o Prof. Seabra enviou um e-mail no dia 31-03-
14, informando que, ao longo dos últimos anos, tem sido comprado uma 
licença antivírus, para os 4 departamentos da elétrica, e que gostaria de 
continuar com essa prática. O software é o Norman Antivírus, que custa 600 
euros, e tem sido utilizado por professores e funcionários dos 4 
departamentos, tendo um número ilimitado de instalações. O procedimento 
de compra tem sido dividir a despesa igualmente pelos 4 departamentos 
(150 euros para cada) sendo que o PSI providencia a compra via Mercúrio. 



  

Disse que gostaria da concordância do PCS para continuar utilizando essa 
licença que já está se expirando. --------------------------------------------------------- 

f) Prof. Saraiva comunicou que existe uma nova versão do site do PCS, o qual 
já está no ar e que existe uma comissão de divulgação para atualização do 
site composta pelos professores: Marcos Simplício e Bruno Carvalho, e os 
funcionários Patrícia e Alan. ---------------------------------------------------------------- 

g) Prof. Saraiva propôs que se tenha, todo mês, a participação de um 
funcionário na reunião do conselho. ----------------------------------------------------- 

h) Disse também que existe um foco grande de Dengue no bairro do Jaguaré e 
Rio Pequeno, é necessário tomar mais cuidado. Sugeriu que, no término da 
reunião do conselho, os participantes possam almoçar juntos no restaurante 
da FEA. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

i) Prof. Saraiva comunicou que o Diretor solicitou uma reunião que acontecerá 
no dia 04-04-14, com o Prof. Zago, às 15h00, com a presença dos 
professores: Saraiva, Selma, Paulo Cugnasca, Anna Reali e André 
Hirakawa, a respeito do Curso na USP Leste. Será levada uma proposta de 
suspensão do próximo vestibular, devido às pendências de recursos e 
infraestrutura. Disse também que não existe nenhum claro docente para o 
curso e os recursos financeiros foram suspensos. Lembrou que o PCS deve 
estar mais unido e participativo, para planejar o futuro dos novos cursos 
implantados pelo Departamento. ---------------------------------------------------------- 

j) Prof. Saraiva propôs que seja aberta a reunião do conselho para os demais 
docentes e a participação de um funcionário que será convidado 
previamente. ------------------------------------------------------------------------------------ 
 

I.2.2. Conselho Técnico Administrativo – CTA 
a) Prof. Saraiva comunicou que o Prof. Piqueira informou que foi homologada a 

carreira de funcionários não docentes, e a comissão da Poli foi elogiada. ---- 
b) Relatou que os espaços físicos do prédio do Biênio, que são utilizados pelo 

Poliglota, devem ser padronizados e as taxas de uso devem ser revistas 
porque muitas delas vão para a FUSP. ------------------------------------------------- 

c) Prof. Saraiva disse que o Sr. Fábio Ribeiro, Assistente Financeiro, participou 
da reunião para relatar a situação financeira mês a mês da Poli, e que no 
momento é necessário segurar os gastos. --------------------------------------------- 

 
I.2.3. Congregação 

a) Prof. Saraiva comunicou que o Prof. Piqueira comentou que a participação 
de professores na recepção dos novos titulares tem sido baixa. ----------------- 

b) Prof. Saraiva informou que o Prof. Piqueira disse também que os 
professores precisam participar mais nas comissões de sindicância 
solicitadas pela Diretoria. ------------------------------------------------------------------- 

c) Prof. Saraiva comentou que o Prof. Piqueira informou que as festas 
ocorridas na Poli estão tendo diversos alunos embriagados e que algumas 
delas estão sendo realizadas sem autorização da Diretoria. ---------------------- 

d) Prof. Saraiva informou que o Prof. Silvio Ernesto Barbin foi eleito Membro da 
Diretoria IEEE MTT-S. ----------------------------------------------------------------------- 

 
I.2.4. Comissão de Administrativa da Engenharia Elétrica – CAEEL 

a) Prof. Saraiva informou que na reunião realizada em 20-03-2014, a COD-
Elétrica, passou a ser denominada CAEEL - Comissão Administrativa da 



  

Engenharia Elétrica, em consonância com as denominações da Engenharia 
Civil (CAEC) e das Engenharias Mecânica/Mecatrônica/Naval (CAEMMEN). 
Comunicou sobre as reformas necessárias nas salas de aula C1-38, GD-06 
e GD-07, em função da EC-3. ------------------------------------------------------------- 

b) Prof. Sílvio Nabeta mencionou que houve uma reunião com o Prof. Piqueira, 
na época Vice-Diretor da Poli e foi decidido que a Diretoria irá arcar com R$ 
40 mil e cada departamento vai contribuir com R$ 10 mil para essas 
reformas. O mobiliário, que será pago pela Diretoria da Poli. Prof. André 
Hirakawa está cuidando desse assunto e está providenciando com o Sr. 
Fábio Ribeiro, Assistente Financeiro, a liberação da verba Renovalab para 
compra dos computadores necessários. ------------------------------------------------ 

c) Prof. Saraiva informou também que a emissão da solicitação de 
manutenção para as dependências internas de cada departamento 
(secretarias, salas de docentes e laboratórios) deve ser feita pela secretária 
de cada Departamento. À CAEEL, cabe somente atender às áreas comuns 
dos prédios. ------------------------------------------------------------------------------------- 

d) Prof. Saraiva disse também que na reunião junto à CAEEL ficou decidido 
que os professores com Plano Sênior poderão continuar utilizando o 
estacionamento dos professores. --------------------------------------------------------- 
 

I.2.5. Comissão de Graduação e Coordenadoria dos Cursos Quadrimestrais 
a) Prof. Paulo Cugnasca informou que foi aprovado em dezembro de 2013 o 

regime especial de recuperação equivalente à portaria nº 90, limitado a duas 
disciplinas, mas ainda não foi regulamentado. ---------------------------------------- 

b) Prof. Paulo Cugnasca comunicou que ocorreu a primeira recepção dos 
alunos cooperativos USP Butantã (EC-3), em que foi apresentada a filosofia 
do curso, história, regulamentos e o papel do estágio. ------------------------------ 

c) Prof. Paulo Cugnasca informou que, na 1ª reunião da CoC Elétrica, foi 
indicado o Prof. Aquiles do PEA. A CoC Elétrica coordena os 3 primeiros 
anos comuns do curso de Engenharia Elétrica. --------------------------------------- 

d) Prof. Paulo Cugnasca comunicou que foi pautado um ajuste da 
regulamentação da CG com 1 representante por CoC e a CoC indica o 
representante da CG. Profª Selma informou que está começando a 
discussão da EC-3 para o 3º ano da Engenharia Elétrica e as eventuais 
mudanças poderão ser feitas somente no 3º ano; pois o 2º ano já está em 
aprovação na CG. Lembrou que os 3 primeiros anos são comuns na 
Engenharia Elétrica e que a opção pela ênfase ocorrerá no final do 6º 
semestre. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

e) Profa Selma informou que a posição da CoC decidiu manter a estrutura 
curricular atual para o 3º ano da Engenharia Elétrica e essa posição será 
levada para a reunião da CoC Elétrica para discussão. ---------------------------- 

f) Prof. André comunicou que as aulas do curso de Engenharia de 
Computação com ênfase Sistemas Coorporativo começaram no dia 24-03-
14, na sala C1-49, e que as aulas irão até 18-07-14 e o próximo período 
começara no dia 04-08-2014. -------------------------------------------------------------- 

 
I.2.6. Comissão de Estágios 
Prof. Risco informou que foram realizados 10 eventos no programa de estágio. 
Disse também que foi feito um relatório, cujo objetivo é de relacionar as empresas 
com os alunos do semestral e cooperativo. Os eventos foram os Almoços com 



  

Empresas e palestras específicas. As empresas que participaram dos eventos 
foram: Touch Tecnologia com a Palestra “Iniciando um estágio: elaboração do 
curriculum e postura nas entrevistas”, com apresentação de vagas e início de 
contratação para maio de 2014; Taqtile, com palestras sobre a “Divulgação de 
Vagas”; Ben Merecer (Representante da Microsoft USA), com a apresentação do 
processo seletivo 2014/2015, e a Protec – Empresa Infosimples, que está 
ministrando o curso de Tecnologia para o 3º ano cooperativo. Comunicou que está 
sendo realizado o curso de preparação para os alunos do terceiro ano que iniciam 
seu programa de estágio. ---------------------------------------------------------------------------- 
 
I.2.7. Comissão de Pós-Graduação 

a) Profª Anna agradeceu o auxílio fornecido pela comissão de estágios em 
especial pela Profª Solange, que ajudou e informou a respeito de estágio de 
pós-graduação, que algumas empresas estão utilizando, em especial a IBM. 
Este é um assunto que deve ser discutido na CCP e CPG e no setor de 
estágio da POLI. O estágio é responsabilidade da Universidade e a PG 
gostaria de acompanhar este fato. ------------------------------------------------------- 

b) Profª Anna informou que a próxima Inscrição no Processo Seletivo no 
PPGEE será via web. Lembrou que a comissão de ingresso é composta 
pelos professores: Edson Gomi, Cintia Borges e Jorge Rady. Disse também 
que o edital está em elaboração para abertura do processo em maio, com 
matrícula nos dias 25 e 26 de agosto de 2014. --------------------------------------- 

c) Profª Anna comunicou que existe verba e que os gastos devem ser 
efetuados até o dia 30-04-14. Lembrou que infelizmente existem 
dificuldades para pagar a participação de alunos em eventos, mas foi 
decidido efetuar gastos de interesse dos departamentos. Solicitou ajuda dos 
departamentos para verificar a possibilidade de pagar a participação de 
alunos de PG em eventos. ----------------------------------------------------------------- 

d) Profª Anna informou que já foram extraídas as publicações dos Lattes dos 
docentes para o relatório Capes. Agradece a todos que os preencheram e 
atualizaram e lembrou que logo mais o documento será emitido para 
correções verificações pelos docentes. ------------------------------------------------- 

e) Profª Anna informou as Comissões do PPGEE: 1) CAD: Análise e 
Diagnóstico: composta pelos professores: Sebastião coordenador de 
Mestrado do (PSI), Fabio Fialho (PTC), Cintia Borges (PCS), Henrique 
(PTC), Giovanni (PEA), Fatima Correra (PSI), Maria Miranda (PTC), Bruno 
Kawano (aluno-PCS). 2) CoF – Finanças: composta pelos professores: Luiz 
Lebensztajn (PEA), Cristiano Panázio (PTC), Edson Gomi (PCS), Gustavo 
Rehder (PSI), Wilson Komatsu (PEA). 3) CoB – Bolsas: composta pelos 
professores: Henrique (PTC), Fabio Fialho (PTC), Trintinalia (PTC), Pellini 
(PEA), Anarosa, Marcos Simplicio e Paulo Barreto (PCS), Onmori (PSI), 
Dante (aluno-SE). 4) CoI – Ingresso: Jorge Rady (PCS), Paulo Sérgio 
(PTC), Lebensztajn (PEA), Miguel (PSI), Maria Miranda (PTC), Wang (PSI), 
Sérgio Furuie (PTC). Esta comissão está em formação e ainda não definiu 
os membros definitivos e seus coordenadores. As áreas de concentração 
envolvidas são: Engenharia de Computação; Sistemas Eletrônicos; 
Engenharia de Sistemas; Sistemas de Potência; Microeletrônica; 
Engenharia Biomédica. ---------------------------------------------------------------------- 

f) Profª Anna Reali disse também que o Workshop de PG e Pesquisa do 
PCS será no dia 15-04-2014, o dia todo na sala S-20 da Engenharia Civil. O 



  

Workshop será pago com verba orçamentária. Solicitou à secretaria que 
convide os professores: Fátima, Hae e Fábio Cozman que são credenciados 
na área de Engenharia de Computação. Lembrou que todos que estejam ou 
não credenciados são incentivados a participar. Várias informações 
relevantes serão apresentadas e discutidas. ------------------------------------------ 

 
I.2.8. Comissão de Pesquisa 

a) Prof. Saraiva comunicou que o atual Reitor, Prof. Zago, participou da 
abertura da reunião e relatou o estado de atenção na organização dos 
NAPs, nos programas de pós-doc e comentou que aumentaram as unidades 
e aprovaram a Pró-Infra, Finep, nas área de Exatas e de Museus, desde de 
dezembro, e solicitou que apresentassem os projetos. ----------------------------- 

b) Prof. Saraiva informou que o Prof. Zago disse também que é necessário ter 
nova proposta para os 4 anos de seu mandato. -------------------------------------- 

c) Prof. Saraiva informou que para o ano de 2015 é necessário ter 
cadastramento de grupos de pesquisa junto à ANP, para participação de 
projetos e houve reclamações de vários docentes referente ao novo 
procedimento. ---------------------------------------------------------------------------------- 

d) Prof. Saraiva comentou que existe um manual de IC. ------------------------------- 
e) Prof. Saraiva comunicou que a Profª Anarosa disse que mais de 10 alunos 

procuraram para saber sobre IC, e que foram procurar docentes que tenham 
projetos. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

 
I.2.9. Comissão de Cultura e Extensão Universitária 

a) Prof. Carlos comunicou que houve reunião no dia 20 de março de 2014, e 
foi informado que a Pró-Reitoria não mais irá aprovar Cursos de Extensão 
com “ad referendum”. Recomenda-se aos coordenadores de cursos 
submetam as propostas com a devida antecedência. Informou que o Prof. 
Lucas Moscato foi reconduzido à coordenação do PECE pelo novo Diretor 
José Roberto Castilho Piqueira. ----------------------------------------------------------- 

b) Prof. Carlos informou que, devido às restrições orçamentárias da USP, a 
concessão de recursos a projetos do POLIPEX está suspensa em 2014. 
Pede-se que novos pedidos não sejam encaminhados até a revogação 
dessa determinação. ------------------------------------------------------------------------- 

c) Prof. Carlos comunicou que no Programa Projeto Universidade Aberta à 
Terceira Idade que a data máxima para incluir disciplinas regulares, cursos, 
palestras e atividades outras para o público do projeto para o 2º Semestre 
de 2014 é 11-04-2014. Prof. Carlos comunicou que a próxima reunião será 
no dia 24-04-2014. ---------------------------------------------------------------------------- 

 
I.2.10. Comissão de Informática 
Não houve comunicação 
 
I.2.11. Comissão de Bibliotecas 
Não houve comunicação 
 
I.2.12. Secretaria do Departamento 
Não houve comunicação 
 
I.2.13. Palavra aos Conselheiros 



  

a) Prof. Rady solicitou limpeza diária na sala B2-08, a verificação do molho de 
chave da sala que está incompleto, e a limpeza do ar-condicionado. Prof. 
Paulo Barreto solicitou limpeza fora do horário de pico no banheiro 
masculino do bloco C. ----------------------------------------------------------------------- 

b) Prof. Edson Gomi relatou a visita da Associação do IEEE, onde ocorreu a 
aula do Santander, Introdução de Engenharia de Computação que ocorreu 
no dia 01-04-2014. Agradeceu a colaboração do funcionário Nilton de Araújo 
pela ajuda e também a participação do Departamento pelos recursos 
cedidos. Prof. Edson Gomi, relatou que houve participação dos alunos do 1º 
ano; eles fizeram uma reportagem sobre a visita e se interagiram. Sua 
participação foi muito boa. ------------------------------------------------------------------ 

c) Prof. Moacyr disse que recebeu a delegação de 11 pessoas da Lituânia. ----- 
d) O representante discente Rafael Camargos Santos falou sobre o início das 

atividades Protec/PCS que é uma plataforma de cursos em parceria com o 
CEE e o PCS. ---------------------------------------------------------------------------------- 

 
I.2.14. Apresentação sobre a Nuvem USP 
Houve apresentação sobre a Nuvem USP pelo funcionário Cyrano da S. Rizzo, 
Diretor da Divisão de Datacenter do Departamento de Tecnologia da Informação. -- 
 
I.2.15. Apresentação do Grupo de Comunicação Institucional 
Não houve apresentação 

 
 
II - ORDEM DO DIA 
II.1. Graduação 
II.1.1. Eleição de um Membro Titular para a CoC - Computação 
Houve eleição de um membro titular da CoC -Computação para os 3 anos 
próximos anos e foi eleito o Prof. Jorge Luis Risco Becerra. ------------------------------- 
 
II.1.2. Eleição de um Membro Suplente para a CoC - Computação 
Houve eleição de um membro suplente da CoC -Computação para os 3 anos 
próximos anos, e foi eleito Prof. Ricardo Luiz de Azevedo Rocha. ----------------------- 
 
II.1.3. Contratação de Aluno Monitor  
Aprovada a contratação do aluno: Guilherme Risnik Romeiro, sob a orientação 
do Prof. Dr. Marco Túlio Carvalho de Andrade, para a disciplina: PCS 2215 – 
Sistemas Digitais I, no período de 01-05-2014 a 30-04-2015. ----------------------------- 
Referendada a contratação do aluno: Luckas André Farias, sob a orientação da 
Profª Drª Anarosa Alves Franco Brandão, para disciplina: PCS 3110 – Algoritmo e 
Estrutura de Dados para Engª Elétrica, no período de 01-03-2014 a 24-02-2015. --- 
 
II.1.4. Cancelamento de Contratação de Aluno Monitor  
Aprovado o cancelamento de contratação do aluno: Weslley Morellato Bueno, 
sob a orientação do Prof. Dr. Marco Túlio Carvalho de Andrade, para a disciplina: 
PCS 2304 – Sistemas Digitais II. ------------------------------------------------------------------- 
 
 
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: Felipe Leno da Silva, Heider Berlink de Souza e Mauricio Cirelli. --------- 
 
II.2.2. Proposta de Banca Examinadora para Dissertação de Mestrado 
Aprovada a banca para Qualificação no Programa de Mestrado do aluno: Antonio 
Vieira da Silva Neto. --------------------------------------------------------------------------------- 
 
II.2.3. Proposta de Banca para Tese de Doutorado 
Aprovadas as bancas de Defesa de Doutorado dos alunos: Alexandre Martins 
dos Anjos, Charles Boulhosa Rodamilans, Evandro César Freiberger, 
Wannessa Rocha da Fonseca. ------------------------------------------------------------------- 

 
 

II.3. Pesquisa 
II.3.1. Pós-Doutoramento 
Aprovado o pedido de prorrogação do pós-doutoramento do pesquisador: Daniel 
Igor Mendoza Quinones, sob a orientação da Profª Drª Cintia Borges Margi, com 
parecer favorável emitido pelo Prof. Dr. André Riyuiti Hirakawa. -------------------------- 
 
II.3.2 Atividades de Convênio/Contrato (art.16)  
Aprovado o pedido de participação em Atividades de Convênio/Contrato do 
professor: Prof. Dr. Paulo Sérgio Licciardi Messeder Barreto como participante 
do projeto de pesquisa “SMS Criptografado (fase 2014)”, junto à Scopus 
Tecnologia S.A., envolvendo o LARC – Laboratório de Redes de Computadores, 
no período de 01-04-2014 a 01-04-2015, com dedicação de 02 horas semanais, 
através da FUSP – Fundação de Apoio à Universidade de São Paulo. --------------------- 

 
 
II.4. Pesquisa e Extensão  
Não há Matéria 
 
 
II.5. Cultura e Extensão Universitária 
II.5.1. Oferecimento de Curso de Extensão 
Aprovado oferecimento do curso “MBA - Direito e Tecnologia da Informação”, no 
período de 29-07-2014 a 29-07-2016, envolvendo o KNOMA - Laboratório de 
Engenharia de Conhecimento, com carga horária de 480 horas, coordenado pelo 
Prof. Dr. Edson Satoshi Gomi, através da FUSP – Fundação de Apoio à 
Universidade de São Paulo. ------------------------------------------------------------------------- 
 
II.5.2. Renovação de Credenciamento de Currículo junto à CERT 
Aprovadas as renovações de credenciamento junto à CERT dos professores: 
Antonio Mauro Saraiva com vencimento em 05-06-2014, com parecer favorável da 
Profª Drª Maria Eugenia Gimenez Boscov (PEF); José Sidnei Colombo Martini com 
vencimento em 09-08-2014, com parecer favorável do Prof. Dr. Nelson Kagan 
(PEA) e Lúcia Vilela Leite Filgueiras com vencimento em 03-09-2014, com parecer 
favorável da Profª Drª Roseli de Deus Lopes (PSI). ------------------------------------------ 
 
 



  

II.6. Pedidos de Afastamento de Docente  
Referendados os pedidos de afastamento dos professores: Anarosa Alves Franco 
Brandão (Paris-França de 30-04 a 10-05-2014); Edison Spina (Seattle e Salt Lake 
City- Estados Unidos de 10 a 18-04-2014); Jaime Simão Sichman (Paris-França de 
30-04 a 10-05-2014); Moacyr Martucci Junior (Bruxelas-Bélgica de 19 a 25-05-
2014) e Paulo Sérgio Licciardi Messeder Barreto (Hillsboro, Oregon-EUA de 21 a 
24-05-2014). --------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
II.7. Relatórios de Afastamento 
Aprovados os relatórios de afastamento dos professores: Jaime Simão Sichman 
(Londres, Guildford e Bath-UK de 12 a 28-02-2014) e Tereza Cristina Melo de Brito 
Carvalho (Chicago, Columbus, Denver, San Diego - EUA de 04 a 12-12-2013). ----- 
 
 
II.8. Relatório de Atividades de Docente referente ao Período Probatório  
Aprovados os relatórios de atividades referentes ao período probatório dos 
professores: Lúcia Vilela Leite Filgueiras com vencimento em 09-05-2014, com 
parecer favorável da Profª Drª Renata Pontin de Mattos Fortes (ICMC-São                       
Carlos). --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
II.9. Contratação de Docente – Plano de Pesquisa 
Aprovado o plano de Pesquisa do Prof. Fabio Levy Siqueira com parecer favorável 
do Prof. Dr. Marco Isaías Alayo Chávez (PSI). ------------------------------------------------- 
 
 
Nada mais a constar, a reunião deu-se por encerrada às 12h40 e eu, Léia Sicília, 
Secretária do Departamento de Engenharia de Computação e Sistemas Digitais, 
redigi e digitei a presente ata. ----------------------------------------------------------------------- 
 

**** 


