
  

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 
ESCOLA POLITÉCNICA 

 
 

ATA DA 273ª REUNIÃO DO CONSELHO DO DEPARTAMENTO DE 
ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO E SISTEMAS DIGITAIS – PCS 

 
 

Realizada em: 08-05-2014, às 08h05min. 
 
 
Presentes: Professores Titulares: Anna Helena Reali Costa, Antonio Mauro 
Saraiva, Moacyr Martucci Júnior, Selma Shin Shimizu Melnikoff. Associados: 
Andre Riyuiti Hirakawa, João José Neto, Jorge Rady de Almeida Júnior, Kechi 
Hirama, Marco Túlio Carvalho de Andrade, Paulo Sérgio Licciardi Messeder 
Barreto. Doutores: Bruno de Carvalho Albertini, Cintia Borges Margi, Edson 
Satoshi Gomi, Marcos Antonio Simplício Júnior, Paulo Sérgio Cugnasca, Solange 
Nice Alves de Souza. Representante Discente: Rafael Camargos Santos. 
Justificou ausência os Professores: Anarosa Alves Franco Brandão, Jaime Simão 
Sichman, José Sidnei Colombo Martini, Wilson Vicente Ruggiero. Representante 
dos Funcionários: Alan Cleber Borim.  
 
 
I. EXPEDIENTE 
 
I.1. Análise da Ata 272ª da Reunião do Conselho será realizada na reunião do 
mês de junho. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
 

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

a) Prof. Saraiva informou que o Prof. Edson Fregni, solicitou aposentadoria a 
partir do dia 03-06-2014. Mencionou que está em contato com a Profª Edith 
para ser feita uma parceria para ele ministrar algumas aulas. -------------------- 

b) Prof. Saraiva comunicou sobre a aposentadoria do Prof. Massola devido à 
compulsória, lembrando que ele está como Diretor na Escola de Lorena. ---- 
 

I.2.2. Conselho Técnico Administrativo – CTA 

a) Prof. Saraiva informou que o Prof. Piqueira relatou um pouco mais sobre a 
discussão de estruturas e modelo de governança. ----------------------------------- 

b) Prof. Saraiva comentou, com base na fala do Prof. Laurindo (Presidente da 
CPG), sobre as questões de passagens, limitação orçamentária, 
participações em bancas, e remunerações de docentes. Sugeriu convidar 
professores que sejam da capital, e lembrou que o recurso de vídeo 
conferência para participação em bancas pode ser utilizado. --------------------- 

c) Prof. Saraiva mencionou que, em reunião com o Prof. Krieger (Pró-Reitor de 
Pesquisa) e Prof. Cardoso (FUSP), conversaram sobre como rever e deixar 
mais claras as taxas que a Reitoria e as unidades estão cobrando. Lembrou 



  

que as taxas da reitoria são excessivas, e que as taxas da USP é o default. 
Mencionou que a FDTE e a FUSP tem maneiras diferentes e mais 
esclarecidas sobre a cobrança de taxas. ----------------------------------------------- 

d) Prof. Saraiva mencionou que a Diretoria da EPUSP recebeu uma visita da 
Empresa Americana Hitachi, representado pelo Dr. Hubert Yoshida, que 
demonstrou interesse em conversar com professores, pesquisadores e 
alunos da Escola Politécnica sobre o seguinte tema: a Internet das coisas, 
voltado para Inovação Social e Aplicadas a Cidades Inteligentes. Será uma 
grande oportunidade para estabelecimento de futuras parcerias. Prof. 
Saraiva informou que haverá uma reunião no dia 09-05-2014, visando maior 
proximidade entre a Empresa e a Escola Politécnica, onde estarão 
envolvidos os professores: André Hirakawa, Jorge Kinoshita, Edson Gomi e 
Marcelo Zuffo(PSI), e solicita que divulguem para seus colegas e alunos de 
pós-graduação. Disse também que as pessoas interessadas em participar 
avisem a secretaria do Departamento. -------------------------------------------------- 

e) Prof. Moacyr sugeriu que o Departamento, crie uma infraestrutura para 
poder receber melhor as visitas, e sugeriu a funcionária Patrícia para ser o 
contato inicial do Departamento e, em seguida, encaminhar para área de 
interesse do visitante. ------------------------------------------------------------------------ 

f) Prof. Saraiva informou que a Diretoria da EPUSP recebeu a visita da 
Empresa LG, que demostrou interesse em fazer parceria na área de TI. ------ 

 
I.2.3. Congregação 
Não houve reunião 
 
I.2.4. Comissão de Administrativa da Engenharia Elétrica – CAEEL 

a) Prof. Saraiva comunicou que na reunião realizada em 10-04-2014, da 
CAEEL - Comissão Administrativa da Engenharia Elétrica, houve uma 
apresentação do Prof. João Cyro (PEF), sobre o início do Mestrado no 5º 
ano. Prof. Saraiva comunicou que os Conselhos de Departamento devem se 
manifestar a respeito da equivalência das disciplinas cursadas pelo aluno 
para aproveitamento de estudos. Essa manifestação deverá ser submetida 
à Comissão de Graduação da Escola. –------------------------------------------------- 

b) Prof. Saraiva informou que a DTI pediu para que não sejam feitos 
investimentos em equipamentos Wi-Fi e que se aguarde a retomada do 
projeto de “Ampliação da Rede Wi-Fi” para o prédio de Engenharia Elétrica 
da EPUSP que está suspenso por ora, devido a questões orçamentárias. --- 

c) Prof. Saraiva mencionou que, para implantação do projeto “Sistema de 
CFTV” (Circuito Fechado de Televisão), o custo será em torno de R$ 
40.000,00, e que será divididos com os quatro Departamentos da 
Engenharia Elétrica. -------------------------------------------------------------------------- 

d)  Prof. Saraiva informou que está sendo estudada a possibilidade da CAEEL 
gerenciar os recursos oriundos de aluguel de espaço físico através de 
fundações (FDTE). ---------------------------------------------------------------------------- 

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

a) Prof. Paulo Cugnasca informou que no dia 09-05-2014, serão formalmente 
aprovadas às estruturas curriculares para o ano de 2015, para oferecimento 
em fevereiro e março de 2015. ------------------------------------------------------------ 



  

b) Prof Paulo Cugnasca mencionou que, em especial, a EC-3 está sendo 
formalizada para o 2º ano, e a estrutura curricular do 3º ano está em fase de 
discussão para acerto dos detalhes finais na CoC Elétrica. ----------------------- 

c) Prof. Paulo Cugnasca disse que, na última reunião da CG, foi cobrado sobre 
os claros de docentes referentes às contratações que não saíram e a Profª 
Selma lembrou que também está recebendo pressões de outros chefes de 
departamento sobre o mesmo assunto. ------------------------------------------------- 

d) Prof. Paulo Cugnasca informou que o Prof. Aquiles do (PEA), coordena as 
reuniões da Coc Elétrica, a Coc informal que tem os representantes das 
CoCs dos cursos da Elétrica. A CoC Elétrica é o ponto de contato para os 
alunos do 1º a 3º anos, principalmente da EC-3, e vai cuidar dos aspectos 
comuns dos 3 anos comuns, antes dos alunos chegarem para as ênfases 
da Elétrica. Mencionou que o (PTC) propôs o conceito de pré-ênfases, 
constituídas de 3 ênfases, para 5º e 6º semestres. Os alunos seguiriam para 
uma das pré-ênfases e, no final do 3º anos, iriam para uma das ênfases da 
pré-ênfase. -------------------------------------------------------------------------------------- 

e) Prof. Paulo Cugnasca lembrou no dia 09-05-2014, ocorrerá a eleição para 
vice-presidente da CG e o candidato conhecido é o Prof. Fábio Cozman 
(PMR). ------------------------------------------------------------------------------------------- 

f) Prof. Paulo Cugnasca mencionou que em agosto ocorrerá à eleição a 
Presidência da CG. --------------------------------------------------------------------------- 

g) Prof. Paulo Cugnasca informou que ocorreu uma visita na sala dos alunos 
do curso de Engenharia de Computação (Ênfase Sistemas Corporativos), 
para explicar os conceitos, o funcionamento, as origens e as regras dos 
cursos cooperativos. ------------------------------------------------------------------------- 

 
I.2.6. Comissão de Estágios 

a) Profª Solange informou que foi feito um levantamento para o segundo 
quadrimestre para estágios e já foram contratados: 50 % dos alunos do 3º 
ano e 35% dos alunos do 5º ano; a data máxima de entrega dos contratos 
será no dia 26-05-2014. --------------------------------------------------------------------- 

b) Profª Solange comunicou que ocorreram palestras e entrevistas para 
recrutamento internacional, com as Empresas Microsoft e Facebook, e 
eventos de divulgação de vagas com empresas nacionais convidadas com 
participação de alunos. ---------------------------------------------------------------------- 

c) Profª Solange mencionou que irá começar um novo curso tecnológico 
(Protec) com o tema “Modelagem de Processo de Negócios”, com parceria 
junto às empresas IBM e Scala e tem inscritos 30 alunos de graduação e 
pós-graduação. -------------------------------------------------------------------------------- 

d) Profª Solange informou que ocorreram reuniões no mês de abril com as 
Empresas: Softek, BTG Pactual, Delloite, P&G, Estadão, Facebook, Bull. ---- 

e) Prof. Moacyr comentou que tem a impressão que o modelo pedagógico 
adotado para os estágios não está sendo verificado. Diante disso solicita 
que os relatórios de avaliação sejam informados na reunião do conselho. ---- 
 

I.2.7. Comissão de Pós-Graduação 
a) Profª Anna informou que o PPGEE, pela 1a vez, submeteu um projeto para a 

chamada de Pró-Equipamentos, intitulado “PLATSIM: Plataformas de 
Simulação de Alto Desempenho”. Agradeceu o Prof. Bruno Angélico do 
(PTC) pela excelente colaboração neste processo. ---------------------------------- 



  

b) Profª Anna comunicou que o processo do próximo ingresso para Mestrado e 
Doutorado será via internet. Profª Anna agradeceu muito a comissão 
temporária formada pelos professores: Cintia, Edson Gomi, Jorge Rady e o 
funcionário Alan Borim, que estão fazendo um excelente trabalho na 
configuração do site do PPGEE para que isso seja possível. --------------------- 

c) Profª Anna informou que o processo de inscrição para ingresso no 3o  
período de 2014 será iniciado em 21 de maio de 2014, e será encerrado em 
26 de junho de 2014; o edital será publicado, e as informações estarão no 
site do PPGEE. -------------------------------------------------------------------------------- 

d) Profª Anna disse que o PPGEE criou a CoI – Comissão de Ingresso, 
formada com professores das seis áreas de concentração e o Prof. Jorge 
Rady como representante da Engenharia de Computação. ----------------------- 

e) Profª Anna agradeceu a dedicação e esforço da CoF – Comissão de 
Finanças do PPGEE e o Prof. Edson Gomi é nosso representante. Relatou 
que foi gasta toda verba PROAP dos 1/3 de 2014, e restou menos de 
R$200,00, no prazo estipulado. Profª Anna mencionou o empenho da 
funcionária Nélida do setor de convênios neste processo, e informou que 
será iniciado o novo processo para o gasto dos 2/3 restantes que, 
provavelmente, só estará disponível no final de junho. ----------------------------- 

f) Profª Anna relatou que no dia 15-04-2014 ocorreu o Workshop de Pós-
Graduação e Pesquisa, e agradeceu a participação de todos. Informou que 
todo material utilizado no Workshop estará no Tidia-AE e também serão 
colocados os materiais da disciplina Metodologia de Pesquisa em 
Engenharia de Computação. --------------------------------------------------------------- 

g) Profª Anna informou que no dia 22-05-2014, acontecerá o Café com 
Pesquisa, com a palestra da professora convidada Linda Lee Ho (PRO), 
com título: “Análise de dados provenientes de um planejamento de 
experimentos: aspectos relevantes”. --------------------------------------------------- 

 
I.2.8. Comissão de Pesquisa 

a) Prof. Saraiva comunicou que que haverá uma visita da Universidade de 
Derby, no dia 09-05-2014, da Empresa da LG, com foco em parceria de 
Tecnologia da Informação; Prof. Gilberto do (PMR) ficou de enviar o material 
para ser divulgado. Este evento foi pela Pró-Reitoria de Pesquisa e houve 
apresentação do Presidente da EMBRAPII (Empresa Brasileira de Pesquisa 
e Inovação Industrial). Informou que será aprovado um projeto por unidade. 
Será articulada uma reunião com a Diretoria da EPUSP para discutir, com 
os interessados, a possibilidade de elaborar uma proposta única 
abrangendo um grande número de pesquisadores. --------------------------------- 

b) Prof. Saraiva informou que as inscrições de projetos para bolsas de IC e IT 
para o PIC 2014/2015 ocorreram até o dia 05-05-2014. ---------------------------- 

 
I.2.9. Comissão de Cultura e Extensão Universitária 

a) Prof. Carlos comunicou que houve reunião no dia 24 de abril de 2014 e 
foram aprovados os cursos de Especialização: “Direito e Tecnologia da 
Informação” e “Tecnologia da Informação Bancária”. ------------------------------- 



  

b) Prof. Carlos mencionou que a Pró-Reitoria constatou um número grande de 
cursos encerrados e com atrasos ou pendências na prestação de contas ou 
relatório final de atividades. ---------------------------------------------------------------- 

c) Prof. Carlos lembrou que foi enviado um e-mail para os coordenadores de 
cursos e, a partir de agora, será aplicado o Artigo 13 da Resolução CoCEx 
n. 6667/2013, que proíbe novas edições de cursos na falta de apresentação 
ou aprovação de relatório final. O PCS possui alguns cursos com 
pendências em relatórios e os respectivos coordenadores foram avisados 
pela CCEx. -------------------------------------------------------------------------------------- 

 
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 
Não houve comunicação.  
 
 
II - ORDEM DO DIA 
II.1. Graduação 
Não houve 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: Oscar Zibordi de Paiva. -------------------------------------------------------------------- 
 
II.2.2. Proposta de Banca Examinadora para Exame de Qualificação no 
Programa de Doutorado 
Aprovadas as bancas para exame de Qualificação no Programa de Doutorado dos 
alunos: Fabiano Rodrigues Ferreira e Juan Carlos Perafan Villota. ----------------- 
 
 
II.3. Pesquisa 
II.3.1. Pós-Doutoramento 
Aprovado o pedido de prorrogação no pós-doutoramento do aluno: Sílvio Luiz 
Stanzani, sob a orientação da Profª Drª Líria Matsumoto Sato, com parecer 
favorável emitido pelo Prof. Dr. Marcos Antonio Simplício Júnior. ------------------------ 
 
II.3.2. Acordo de Convênio Internacional 
Referendado o pedido de acordo de Convênio Internacional, cujo o assunto é: 
Intercâmbio Acadêmico e Cooperação, com a instituição BEDO – Biodiversity – 



  

Based Economy Development Office (Tailândia), envolvendo o LAA – Laboratório 
de Automação Agrícola, coordenado pelo Prof. Dr. Antonio Mauro Saraiva. ----------- 
 
 
II.4. Pesquisa e Extensão  
Não há Matéria 
 
 
II.5. Cultura e Extensão Universitária 
II.5.1. Participação de Docente em Atividade de Extensão: 
a) Ministração de Curso de Extensão (art.12) 
Aprovada a ministração de curso de extensão para o Professor: Paulo Sérgio 
Licciardi Messeder Barreto no curso “Especialização em Tecnologia da 
Informação Bancária na disciplina Segurança de Sistemas de Informação”, no 
período de 29-05 a 24-07-2014, com carga horária de 10 horas semestrais, através 
do PECE – Programa de Educação Continuada da Engenharia. ------------------------- 
 
II.5.2. Proposta de Treinamento 

Aprovadas as propostas de treinamento: a)“A Arquitetura de Protocolos da 
Internet e o IPv6”, a ser oferecido de 12-05 a 30-06-2014, com carga horária de 
30 horas, através da FDTE, sob a coordenação 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$121.500,00, b) “Programa de Capacitação de Especialistas SCOPUS”, a ser 
oferecido de 12-05 a 30-10-2014, através da FDTE, sob a coordenação 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$80.860,50. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
II.6. Renovação de Credenciamento de Currículo junto à CERT 
Aprovadas as renovações de credenciamento junto à CERT dos professores: 
Graça Bressan com vencimento em 07-08-2014, com parecer favorável do Prof. 
Dr. Wagner Luiz Zucchi (PSI), Solange Nice Alves de Souza com vencimento em 
04-10-2014, com parecer favorável do Prof. Dr. José Aquiles Baesso Grimoni 
(PEA), Moacyr Martucci Júnior com vencimento em 13-11-2012, com parecer 
favorável do Prof. Dr. Douglas Wagner Franco (IQSC). ------------------------------------- 
 
 
II.7. Pedidos de Afastamento de Docente  
Aprovados os pedidos de afastamento dos professores: Antonio Mauro Saraiva, 
(Seocheon-gun, Coreia do Sul de 01 a 08-06-2014); André Riyuiti Hirakawa, 
(Yokohama, Japão de 13 a 26-06-2014). -------------------------------------------------------- 
Referendado o pedido de afastamento do professor: Antonio Mauro Saraiva 
(Bangcoc, Tailândia de 15 a 25-06-2014). ------------------------------------------------------- 
 
 
II.8. Pedido de Afastamento de Funcionário 
Aprovado o pedido de afastamento do funcionário Akio Nogueira Barbosa 
(Barcelona – Espanha de 18 a 21-06-2014). --------------------------------------------------- 



  

II.9. 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). ----- 
 
 
Nada mais a constar, a reunião deu-se por encerrada às 10h05 e eu, Léia Sicília, 
Secretária do Departamento de Engenharia de Computação e Sistemas Digitais, 
redigi e digitei a presente ata. ----------------------------------------------------------------------- 
 

**** 


