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ATA DA 274ª REUNIÃO DO CONSELHO DO DEPARTAMENTO DE 
ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO E SISTEMAS DIGITAIS  -  PCS 

 
 

Realizada em: 05-06-2014, às 08h05min. 
 
 
Presentes: Professores Titulares: Anna Helena Reali Costa, José Sidnei Colombo 
Martini, Moacyr Martucci Júnior, Wilson Vicente Ruggiero. Associados: Andre 
Riyuiti Hirakawa, Jaime Simão Sichman, Jorge Rady de Almeida Júnior, Líria 
Matsumoto Sato, Marco Túlio Carvalho de Andrade. Doutores: Anarosa Alves 
Franco Brandão, Jorge Luis Risco Becerra, Marcos Antonio Simplício Júnior. 
Justificaram ausência os Professores: Antonio Mauro Saraiva, Edson Satoshi 
Gomi, João José Neto, Paulo Sérgio Cugnasca, Paulo Sérgio Licciardi Messeder 
Barreto, Selma Shin Shimizu Melnikoff. Representante dos Funcionários: 
Antonio Geraldo Ferreira da Silva Filho.  
 

 
 

I - EXPEDIENTE 

I.1. Aprovada as atas 272ª e 273ª reunião do Conselho. 
 

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

a) Profª Anna lembrou que foi alterado para o dia 30-07-2014 o Workshop de 
Graduação, por necessidade de agenda do Prof. Saraiva que estará 
participando de uma Banca de Concurso de Titular. -------------------------------- 

b) Profª Anna comunicou que no dia 07 de Junho acontecerá a visita da USP e 
as Profissões à Escola Politécnica, coordenada pelos professores: Kechi 
Hirama, Marcos Simplício e Bruno Albertini e os funcionários: Nilton, Daniel, 
Rubens. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

c) Profª Anna lembrou que, no dia 26-06-2014, será a festa junina, do PCS, 
juntamente com a comemoração dos aniversariantes. ------------------------------ 

d) Profª Anna informou que o dia 12 de junho será Feriado Municipal e não 
haverá expediente no Campus USP Capital e no Quadrilátero Saúde/Direito. 
Nos dias 17 e 23-06-2014, nos Campi da Universidade, no Quadrilátero 
Saúde/Direito e no Cebimar, o expediente será encerrado às 14h00. ---------- 

 
I.2.2. Conselho Técnico Administrativo – CTA 
Não Houve comentários 
 
I.2.3. Congregação 



  

a) Profª Anna informou que houve uma discussão da composição da CG da 
Poli. Houve 2 propostas: Uma foi a representação por CoC, aprovada 
anteriormente pela CG, e outra representada por CoC e por departamento 
periodicamente e a decisão será na próxima reunião da congregação no dia 
25-06-2014. ------------------------------------------------------------------------------------- 

b) Profª Anna comentou que foram aprovadas todas as estruturas curriculares 
da Poli para 2015. ----------------------------------------------------------------------------- 

c) Profª Anna informou que a discussão sobre a CAECO - Comissão que 
Discute o Estatuto da USP, da qual participa o Prof. Piqueira, discutirá a 
“Estrutura de Poder de Governança da USP”; a Diretoria pediu a 
participação de todos. ------------------------------------------------------------------------ 

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

a) Profª Anna comunicou que, na reunião realizada em 22-05-2014, da CAEEL 
- Comissão Administrativa da Engenharia Elétrica, houve uma apresentação 
sobre o panorama de avaliação do PPGEE – Programa de Pós-Graduação 
em Engenharia Elétrica. --------------------------------------------------------------------- 

b) Profª Anna informou que o PPGEE adquiriu diversos materiais para os 4 
departamentos, com a verba PROAP de PG. Em troca, os departamentos 
devem verificar a possibilidade de financiar auxílio aos alunos para 
participação em eventos. O PCS estipulou auxílio de no máximo U$3.000 
para doutorandos em passagem e estadia para evento no exterior e de no 
máximo R$3.000,00 para mestrandos em inscrição, passagem e estadia 
para eventos nacionais. --------------------------------------------------------------------- 

c) Profª Anna comunicou que a CAEEL realizou uma vistoria nos dutos do 
Edifício da Engenharia Elétrica, após a conclusão da limpeza feita por 
empresa contratada pelo DSG. O relatório dessa vistoria foi divulgado aos 
quatro Departamentos. ---------------------------------------------------------------------- 

d) Profª Anna informou que o Prof. Silvio Nabeta apresentou o novo síndico do 
prédio, Sr. Gilberto Berton, que irá auxiliar a CAEEL nos trabalhos de 
manutenção predial. -------------------------------------------------------------------------- 

e) Profª Anna comentou que, sobre a instalação de Sistema CFTV (Circuito 
Fechado de TV) no prédio de Engenharia Elétrica, o Prof. Seabra informou 
que foi solicitado ao funcionário Ákio Barbosa para ser feita uma 
padronização de câmeras para adequar o projeto. Prof. Seabra irá contatar 
o funcionário Ákio para maiores detalhes do andamento dessa questão. ----- 

f) Profª Anna informou que há ausência da rede sem fio nas salas de reunião 
da CAEEL. Prof. Nabeta informou ter conversando com o Prof. Luiz Natal 
Rossi solicitando auxílio para resolver essa questão. Prof. Natal irá verificar 
com o Sr. Reginaldo Assano, da Assessoria de Informática da Poli, um 
orçamento para a instalação da rede sem fio nas salas de aula e outras 
áreas comuns no prédio de Engenharia Elétrica. ------------------------------------- 

g) Profª Anna comunicou que houve uma vistoria no Galpão Didático e foram 
identificadas algumas áreas com conservação muito ruim, principalmente no 
corredor e banheiros. Um serviço de reparos ali sairia em torno de R$ 
7.220,00, mas que, se todos concordassem, seria feito um rateio para 
pagamento com recursos oriundos de projetos. Foi aprovado o rateio entre 
os quatro Departamentos da Engenharia Elétrica. ----------------------------------- 

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



  

a) Profª Anna informou que o Diretor, Prof. Piqueira, não colocou o assunto do 
Curso da USP Leste na pauta do CTA realizada no dia 05-06-2014. ----------- 

b) Profª Anna comunicou que o Curso da USP-Leste, será discutido na próxima 
semana, em uma reunião extraordinária do Conselho Departamental, com a 
presença dos Profs.: Saraiva, Selma, Paulo Cugnasca e, se possível, 
convidar o Diretor Prof. Piqueira. --------------------------------------------------------- 

c) Prof. Wilson comentou que é fundamental colocar na ata da reunião do 
Conselho Departamental que o assunto do curso da USP Leste não entrou 
na pauta da reunião do CTA. -------------------------------------------------------------- 

d) Prof. Sidnei mencionou que cabe ao Diretor conversar com o Reitor, sobre 
os recursos que foram aprovados, e posteriormente cancelados, para o 
Curso na USP Leste. Lembrou que os recursos foram aprovados em 
reunião da CO. --------------------------------------------------------------------------------- 

e) Prof. Sidnei lembrou que o Curso é da Escola Politécnica e não do 
Departamento de Engenharia de Computação e Sistemas Digitais e da CoC 
do PCS. Comentou que a manifestação é em relação aos recursos 
necessários para viabilizar o curso, juntamente com as outras unidades 
envolvidas (Instituto de Física e Instituto de Matemática e Estatística). -------- 

f) Prof. Sidnei lembrou que seria importante que cada Departamento 
colocasse um representante para cada curso na CG. ------------------------------- 

g) Prof. Moacyr mencionou que seria muito bom que a USP Leste tivesse um 
representante na CG. ------------------------------------------------------------------------ 

h) Prof. Sidnei lembrou que o PCS tem 2 funcionárias na CAEEL e 1 na Pós 
Graduação da Elétrica que são áreas comuns aos 4 Departamentos. ---------- 

i) Prof. Sidnei lembrou que houve uma reunião no dia 04-04-2014, solicitada 
pela Escola Politécnica, com o Reitor, com a presença do Diretor da 
EPUSP, e os Profs.: Saraiva, Anna, André, Paulo Cugnasca e Selma, para 
discutir sobre os recursos necessários, sem os quais só resta a 
possibilidade de suspensão do próximo vestibular para o curso de 
Engenharia de Computação da USP-Leste em 2015. ------------------------------- 

j) Prof. Túlio disse que é preciso defender a posição do PCS e mostrar a 
necessidade dos recursos que foram concedidos. ----------------------------------- 

k) Prof. Túlio informou que na reunião do CTA ocorrida no dia 05-06-2014, não 
foi discutido o assunto do curso de Engenharia de Computação da USP 
Leste, mas lembrou que o assunto deve ser tratado com decisões 
concretas. --------------------------------------------------------------------------------------- 

l) Prof. Moacyr comentou que é contra o curso da USP Leste hoje, sem os 
recursos que permitam dar sequência. -------------------------------------------------- 

m) Profª Anna informou que na reunião com todos os docentes do PCS foi 
definida a necessidade de termos duas comissões uma para tratar e tentar 
reduzir o problema das cargas didáticas com outros mecanismos (auxílio de 
técnicos em laboratórios, auxílio de alunos de PG, aulas gravadas, etc.), 
conforme recomendado pela reitoria; e a outra comissão deveria ter uma 
atuação política, visando conseguir os recursos para viabilizar o novo curso.  

n) Prof. André lembrou que os fatos existem, e será necessário tratá-los. 
Comentou que a nova turma do Curso na USP Leste não será viável sem os 
recursos prometidos. A sugestão é suspender o próximo vestibular de 2015. 
Lembrou que hoje o Curso da USP Leste está em andamento com 50 
alunos e que estão lotados na Sala C1-49, sala do Conselho do PCS, 
adaptada como sala de aula. Comentou a inviabilidade de novas turmas no 



  

Prédio da Engenharia Elétrica na Cidade Universitária se não existem salas 
disponíveis e espaço físico adequado. -------------------------------------------------- 

o) Prof. Jaime sugeriu ao Departamento que entre em contato com a EACH 
para eventualmente ter uma estratégia comum quanto à abertura e à 
localização dos cursos em 2015. --------------------------------------------------------- 

 
I.2.6. Comissão de Estágios 
Não houve comentários 
 
I.2.7. Comissão de Pós-Graduação 

a) Profª Anna informou que o processo de inscrição para Mestrado e 
Doutorado via Web será até o dia 27-06-2014. As questões para Exame de 
Ingresso foram solicitadas aos docentes credenciados. Solicita que as 
questões sejam enviadas para Comissão de Ingresso. A prova será nos dias 
07-07-2014, das 10h00 às 12h00. -------------------------------------------------------- 

b) Profª Anna comunicou que os pontos aditados pela PRPG do regulamento 
estão sendo revisados. ---------------------------------------------------------------------- 

c) Prof. Moacyr informou que a Universidade Federal da Bahia já tem Mestrado 
Profissionalizante e a Universidade de Manaus tem interesse em fazer 
Mestrado Profissionalizante para modernização da Pós-Graduação e para 
Inovação. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

d) Profª Anna informou que é representante na CPG na comissão de discussão 
de Mestrado, e comunicou que o Prof. João Cyro, coordenador da comissão 
e representante no CTA, irá mostrar diretrizes na reunião da CG e depois na 
reunião da CPG para aprovar as diretrizes do Pré-Mestrado.  -------------------- 
 

I.2.8. Comissão de Pesquisa 
a) Prof. Marcos Simplício agradeceu as submissões e as revisões sobre os 

critérios da bolsa PIBIC. --------------------------------------------------------------------- 
b) Prof. Marcos Simplício informou que, conforme pedido da Diretoria da 

Escola Politécnica, a Comissão de Pesquisa fará um esforço nos próximos 
meses com o objetivo de aumentar a transparência em relação aos valores 
financeiros dos projetos de pesquisa em andamento. O objetivo é permitir 
uma maior visibilidade desses dados pela gerência da EP, dado que esses 
números são necessários para participação em chamadas como a 
EMBRAPII. -------------------------------------------------------------------------------------- 

 
I.2.9. Comissão de Cultura e Extensão Universitária 

a) Prof. Carlos informou que houve reunião no dia 28 de maio de 2014 e foi 
aprovado o curso de Especialização: “Tecnologia de Software”, que é 
coordenado pela Profª Selma. -------------------------------------------------------------  

b) Prof. Carlos comunicou que a Pró-Reitoria recomendou que nos 
reoferecimentos de cursos, os coordenadores sempre efetuem a atualização 
das referências bibliográficas das disciplinas. ----------------------------------------- 

c) Prof. Carlos informou que, em breve, haverá a descentralização das 
atividades relativas a cursos de extensão, delegando-se mais autonomia às 
Unidades em relação a solicitações diversas (prorrogação de prazos, troca 
de docentes, etc.). Caberá, à Pró-Reitoria, a aprovação inicial do curso e a 
avaliação do respectivo relatório de encerramento. ---------------------------------- 



  

d) Prof. Carlos comunicou que a CCEx continua a auxiliar os coordenadores de 
cursos a resolver pendências na prestação de contas ou relatório final de 
atividades, que impedem, a partir de agora, que os cursos com tais 
pendências sejam reoferecidos (Artigo 13 da Resolução CoCEx n. 
6667/2013). ------------------------------------------------------------------------------------- 

e) Prof. Carlos mencionou que a Reitoria manifestou o interesse em apoiar as 
Unidades no oferecimento de cursos de extensão, que além de conferirem 
benefícios à sociedade, trazem recursos financeiros às Unidades. ------------- 

f) Prof. Carlos comunicou que o Evento “USP e as Profissões” ocorrerá em 07-
06-2014, sob a coordenação da Profa. Mércia pela EPUSP. ---------------------- 

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

a) Prof. Sidnei comentou que é necessária a carta de manifestação em relação 
à situação da USP Leste e deve ser tratada com formalidade e de maneira 
cuidadosa para que não seja mal utilizada. -------------------------------------------- 

b) Prof. Sidnei informou que o Prof. Piqueira solicitou a ele auxiliar no projeto 
de CFTV – Circuito Fechado de TV para a Segurança nos edifícios 
ocupados pela Poli. Lembrou que a Elétrica está em fase bem adiantada e 
tem projeto pronto. ---------------------------------------------------------------------------- 

c) Prof. Jaime relatou que se sente profundamente incomodado em relação às 
notícias veiculadas na imprensa sobre a Universidade de São Paulo; lembra 
que o ensino público é muito importante, que nossa Universidade é de 
excelência e que cabe a nós docentes defender a Universidade, já que 
temos em números argumentos sobre a qualidade de nossos cursos, 
nossos egressos e nossas pesquisas. -------------------------------------------------- 

d) Prof. Moacyr solicita à Chefia que seja revista a situação dos técnicos do 
Laboratório Digital, para que os mesmos sejam treinados melhor para 
auxiliarem os professores para o 2º. Semestre e que este treinamento tem 
que acontecer tão rápido quanto possível. Lembrou que o funcionário Daniel 
é o técnico mais adequado no laboratório, gostaria que os outros técnicos 
tivessem o mesmo treinamento. Sugere que se deve levar ao coordenador 
Prof. Paulo Cugnasca à situação para rever o quanto antes. --------------------- 

e) Prof. Túlio informou que no momento não irá pedir recredenciamento junto à 
CERT. Foi sugerido um novo relatório em 30 dias, mas resolveu não 
renovar. Informou também que irá cumprir a atividade que está exercendo 
dentro da validade e as outras irá passar para outros professores envolvidos 
como em artigos 12,15 e 16. --------------------------------------------------------------- 

f) Prof. Moacyr lembrou que no dia 26-06-2014 haverá um ciclo de debates 
IBE-USP Desafios do Desenvolvimento Brasil – União Europeia, cuja 1ª 
Palestra/Debate com o tema: “Proteção de Dados Pessoais” será 
apresentada pela Dra. Piedade Costa de Oliveira, membro do Serviço 



  

Jurídico da Comissão Europeia, EU Fellow junto do IBE de maio a 
dezembro de 2014. --------------------------------------------------------------------------- 

g) Prof. Wilson informou que está ajudando a implantar a rede sem fio nas 
salas de aula. Lembrou que o PSI não tem recurso. Mencionou que está 
cuidando da parte do PCS. Lembrou que o custo será em torno de R$40 mil 
a R$60 mil reais para a instalação em 4 salas. --------------------------------------- 

h) Prof. Wilson solicitou ajuda à CAEEL para verificar a demanda de rede sem 
fio de cada sala de aula. --------------------------------------------------------------------  

 
 
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 as bancas para exame de Qualificação no Programa de Mestrado dos 
alunos: Fernando Hattori e Yuri Maximilian Rottner Dirickson. ----------------------- 
 
II.2.2. Proposta de Banca Examinadora para Dissertação de Mestrado 
Aprovadas as bancas para Dissertação no Programa de Mestrado dos alunos: 
João Paulo Aragão Pereira e Walter Akio Goya. -------------------------------------------  
 
II.2.3. Proposta de Banca Examinadora para Exame de Qualificação no  
Programa de Doutorado 
Aprovada a banca para exame de Qualificação no Programa de Doutorado do 
aluno: Leonardo Barreto Campos. -------------------------------------------------------------- 
 
II.2.4. Proposta de Banca Examinadora para Tese de Doutorado 
Aprovada a banca de Defesa de Doutorado do aluno: Mateus Augusto Silva 
Santos. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
II.3. Pesquisa 
II.3.1. Programa de Pós-Doutoramento 
Referendado os pedidos de pós-doutorado dos pesquisadores: Fabio Nascimbeni  
sob a supervisão do Prof. Dr. Edison Spina, com parecer favorável emitido pelo 
Prof. Dr. Ricardo Luis de Azevedo da Rocha, e Marcia Beatriz Pereira 
Domingues, sob a supervisão do Prof. Dr. Antonio Mauro Saraiva com parecer 
favorável emitido pelo Prof. Dr. Bruno de Carvalho Albertini. ------------------------------ 
 
 
II.4. Pesquisa e Extensão  
Não houve 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) 
Aprovadas as ministrações de curso de extensão para os Professores: a) Prof. Dr. 
Edison Spina no curso “Especialização em Tecnologia da Informação Bancária na 
disciplina Banco de Dados RTB-06” no período de 27-07 a 30-09-2014, com carga 
horária de 30 horas semestrais, através do PECE – Programa de Educação 
Continuada da Engenharia com coparticipação da FUSP – Fundação de Apoio à 
Universidade de São Paulo, b) Prof. Dr. Jorge Rady de Almeida Junior no curso 
“Especialização em Tecnologia da Informação Bancária na disciplina Banco de 
Dados RTB-06” no período de 27-07 a 30-09-2014, com carga horária de 06 horas 
semestrais, através do PECE – Programa de Educação Continuada da Engenharia 
com coparticipação da FUSP – Fundação de Apoio à Universidade de São Paulo, 
c) Prof. Dr. . Kechi Hirama no curso “Especialização em Tecnologia de Software 
na disciplina Qualidade de Software” no período de 29-07 a 30-09-2014, com carga 
horária de 30 horas semestrais, através do PECE – Programa de Educação 
Continuada da Engenharia com coparticipação da FUSP – Fundação de Apoio à 
Universidade de São Paulo. ------------------------------------------------------------------------- 
 
II.5.2. Atividades de Assessoria/Consultoria (art.15) 
Aprovado os pedidos de participação em Atividades de Assessoria/Consultoria dos 
professores: a) Profª Drª Anna Helena Reali Costa como participante da 
Consultoria ao projeto ”Análise de viabilidade técnico-científica de um sistema de 
visão computacional para a classificação de mudas de flores e plantas 
ornamentais”, junto à MVisia Comércios de Equipamentos Eletrônicos Inovadores 
Ltda., envolvendo o LTI - Laboratório de Inteligências Artificiais, no período de 15-
06 a 31-10-2014, com dedicação de 05 horas semanais, através da FAPESP, b) 
Prof. Dr. Carlos Eduardo Cugnasca como participante da Consultoria ao projeto 
”Análise de viabilidade técnico-científica de um sistema de visão computacional 
para a classificação de mudas de flores e plantas ornamentais”, junto à MVisia 
Comércios de Equipamentos Eletrônicos Inovadores Ltda., envolvendo o LAA – 
Laboratório de Automação Agrícola, no período de 15-06 a 31-10-2014, com com 
dedicação de 05 horas semanais, através da FAPESP. ------------------------------------- 
 
II.5.3. Oferecimento de Curso 
Referendado oferecimento do curso “MBA - Tecnologia de Software”, no período 
de 23-02-2015 a 23-08-2017, envolvendo o LTS - Laboratório de Tecnologia de 
Software, com carga horária de 540 horas, coordenado pelo Profª Drª Selma Shin 
Shimizu Melnikoff / Prof Dr. Kechi Hirama, através da FUSP – Fundação de Apoio 
à Universidade de São Paulo. ---------------------------------------------------------------------- 
 
 
II.6. Pedidos de Afastamento de Docente  
Referendado o pedido de alteração do afastamento do Prof. Dr. Antonio Mauro 
Saraiva (Seocheon-gun, Coréia do Sul de 01 a 08-06-2014 para 31-05 a 07-06-
2014). ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
II.7. Relatórios de Afastamento 
Aprovados os relatórios de afastamento dos professores: a) Anarosa Alves Franco 
Brandão (Paris - França de 30-04 a 10-05-2014) e b) Prof. Dr. Moacyr Martucci 
Junior (Bruxelas – Bélgica de 19-05 a 25-05-2014). ------------------------------------------ 



  

Nada mais a constar, a reunião deu-se por encerrada às 11h40 e eu, Léia Sicília, 
Secretária do Departamento de Engenharia de Computação e Sistemas Digitais, 
redigi e digitei a presente ata. ----------------------------------------------------------------------- 

**** 


