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Presentes: Professores Titulares: Anna Helena Reali Costa, Antonio Mauro 
Saraiva, Selma Shin Shimizu Melnikoff, José Sidnei Colombo Martini. Associados: 
Andre Riyuiti Hirakawa, João José Neto, Jorge Rady de Almeida Júnior, Kechi 
Hirama, Paulo Sérgio Licciardi Messeder Barreto. Doutores: Cintia Borges Margi, 
Edson Satoshi Gomi, Jorge Luis Risco Becerra, Marcos Antonio Simplício Júnior, 
Paulo Sérgio Cugnasca. Justificou ausência os Professores: Jaime Simão 
Sichman, Marco Túlio Carvalho de Andrade, Moacyr Martucci Júnior, Wilson 
Vicente Ruggiero. Representante dos Funcionários: Beatriz Conceição Silva.  
 
 
I. EXPEDIENTE 
 
I.1. Aprovação da Ata 275ª da Reunião Extraordinária do Conselho. 

 
 

I.2. Comunicações 

I.2.1. Chefia do Departamento 
a) Prof. Saraiva informou que saiu a aposentadoria do Prof. Edson Fregni, a 

partir do dia 03-06-2014. Mencionou que está em contato com o Prof. 
Fregni, junto com a Profª Edith e Prof. Paulo Cugnasca, para ser feita uma 
parceria com o Prof.  Fregni  para colaborar com algumas aulas. --------------- 

b) Prof. Saraiva mencionou que ocorreu no dia 30-07-14 o 14º Workshop de 

Graduação na Sala S30-B Civil e foi muito produtivo. ------------------------------- 

c) Prof. Saraiva relatou que ocorreu nos dias 07, 08 e 09 de agosto a Feira de 

Profissões. Agradeceu a participação dos Profs.: Kechi, Marcos Simplício, 

Bruno Albertini, Solange, Jorge Kinoshita, e Fábio Levy. --------------------------- 

d) Prof. Saraiva comunicou que já foi agendado para o dia 16 de dezembro a 

Feira dos Projetos de Formatura, e no dia 17 de dezembro será a 

apresentação dos trabalhos e, no final do dia, encerramento com o coquetel 

para os alunos. -------------------------------------------------------------------------------- 

e) Prof. Saraiva comunicou que a Sala C1-38 foi montada para receber a 

equipe da Pró-reitora de Pesquisa, e contou com ajuda dos funcionários 

Akio, Nilton e Edson, entre outros, aos quais agradecia, mas o pessoal da 

greve pediu para eles se retirarem. E a reitoria pediu para não entrar em 

confronto. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

 



  

I.2.2. Conselho Técnico Administrativo – CTA 
Prof. Saraiva trouxe os seguintes informes do CTA: ------------------------------------- 
a) Prof. Piqueira observou que, no CV Lattes, as notas dos programas de Pós 

não estão atualizadas. É preciso pedir ao CNPQ para atualizar as notas dos 
programas. -------------------------------------------------------------------------------------- 

b) Prof. Piqueira também relatou que foi informado, ao Tribunal de Contas, a 
participação de cada docente em atividades simultâneas, a pedido do 
próprio Tribunal, e essas informações serão cruzadas com os dados de 
atividades que as Fundações têm. ------------------------------------------------------- 

c) A Prof.ª Liedi disse que não tinha sido aprovado o projeto da Poli para edital 
EMBRAPII, e que uma carta mencionava os motivos, entre os quais a falta 
um escritório de prospecção de oportunidades de negócios, a falta de uma 
estrutura clara de organização da unidade EMBRAPII proposta. Mencionou 
que a Poli é a que mais tinha contrapartida de captação de recursos. --------- 

d) A proposta de Pré-Mestrado na graduação apresentada pelo Prof. João 
Cyro foi aprovada e seria encaminhada para a CG e CPG. ----------------------- 

e) Houve reclamação sobre a dificuldade com a despatrimonialização e 
descarte de equipamentos. Prof Piqueira informou que o procedimento é 
simples e, uma vez despatrimoniados os bens, bastaria informá-lo por ofício 
dando a destinação dos bens. ------------------------------------------------------------ 
 

I.2.3. Congregação 
Prof. Saraiva trouxe os seguintes informes: ------------------------------------------------ 
a) Prof. Fernando Josepetti Fonseca da CRINT apontou dados de intercâmbio 

de alunos para o exterior. Mencionou a adoção de critérios para limitar a 
saída dos alunos da Poli para o exterior, mas deixando a decisão final aos 
departamentos. A esse respeito o Prof. Simplício disse que se nós 
limitarmos os alunos, eles estudariam mais. Prof. Romero disse que os 
alunos de IC aumentaram. Professor Saraiva informou que há um acordo 
com a CRINT no sentido de que alunos que tiverem pendências não irão 
fazer intercâmbio. ----------------------------------------------------------------------------- 

b) Prof. Marcelo Augusto Leal Alves, um dos membros da CRINT, fez uma 
apresentação sobre a rede TIME, que está sofrendo mudanças. A Poli é 
uma das que mais participa da rede. As que participam menos poderão 
sofrer sansões. -------------------------------------------------------------------------------- 

c) Prof. Saraiva informou que irá ter um plano de demissão voluntária de 
funcionários não docentes. E que os hospitais como HU e o hospital de 
Bauru passariam a ser administrados pelo Estado. ---------------------------------- 

d) Prof. Piqueira mencionou que houve baixa participação de docentes da Poli 
no evento de robótica organizado pelo Prof. Arturo (PMR) e criticou a o 
baixo envolvimento dos nossos docentes e técnicos em nossos próprios 
eventos. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

e) Prof. Piqueira parabenizou o evento organizado pelo Amigos da Poli. Prof. 
Saraiva parabenizou o Prof. Bruno Albertini por ter conseguido aprovar o 
projeto PoliCast. ------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
 
 
 

 



  

I.2.4. Comissão de Administrativa da Engenharia Elétrica – CAEEL 
a) Prof. Saraiva comunicou que, na reunião realizada em 21-08-2014, foi 

informado sobre a instalação de alarmes sonoros nas salas de aula 
reformadas do Galpão Didático. ----------------------------------------------------------- 

b) Prof. Saraiva relatou que o diretor do IAG propôs a criação de uma rede de 
relacionamento de engenheiros e técnicos. Informou ainda que os 
Departamentos indicarão os nomes de técnicos para participarem dessa 
rede de relacionamento. --------------------------------------------------------------------- 

c) Prof. Saraiva mencionou sobre a reciclagem de material eletrônico junto ao 
Poli Recicla. Comentou que já existe um container para esse fim e que vai 
ter mais dois. Disse, ainda, que o Sr. Mário Sabro Sanematsu, funcionário 
do PSI, montou um esquema com o Sr. Welson para o Poli Recicla 
descartar esse material. O Sr. Mário está muito bem informado sobre o 
despatrimonialização e descarte desse material. Prof. Seabra propôs que 
cada Departamento indique um funcionário da informática para fazer esse 
trabalho junto ao seu Departamento, com a orientação do Sr. Mário. ---------- 

d) Prof. Saraiva informou sobre a aquisição do software para simulação de 
circuitos elétricos e eletrônicos para usar em disciplinas da Engenharia 
Elétrica. Pretende-se ter 200 licenças flexíveis por tempo indeterminado. O 
custo é de 200 mil dólares, com verba orçamentária. Prof. Seabra está 
consultando os Departamentos para ver se há interesse. -------------------------- 

e) Prof. Saraiva informou que a coordenação do Ciclo Básico comprou cliquers 
para uso em avaliações nas aulas, os quais começaram a ser testados nas 
aulas de Física I.  Com esse cliquer, é possível, por exemplo, fazer uma 
estatística do desempenho das disciplinas. A Poli comprou por volta de 260 
cliquers, a um custo de 46 mil reais. Em breve esses indicadores de 
avaliação serão disponibilizados para toda a Poli, para que a Escola possa 
definir metas e ações. ------------------------------------------------------------------------ 

f) Prof. Saraiva informou que o Prof. Nabeta solicitou a ajuda aos Chefes 
presentes para que expliquem em seus Departamentos que a CAEEL é 
apenas a intermediária. Ocorre que a CAEEL tem recebido algumas 
reclamações pela demora na execução de alguns serviços e, no entanto, a 
CAEEL é apenas a intermediária entre os setores. Somente recebe e 
encaminha os pedidos, não os executa. ------------------------------------------------ 

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

a) Prof. Paulo analisou o calendário escolar e a melhor semana para o projeto 
de formatura será a de 15 a 19 de dezembro. Dessa forma, escolheram-se 
os dias 16 e 17 de dezembro. No dia 16 (terça-feira), ocorrerão as 
apresentações práticas e, no dia 17 (quarta-feira), as defesas perante 
banca. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

b) Prof. Paulo informou que ocorreu o 14º Workshop de Graduação na última 
semana de julho, que foi realizado na Poli Civil, e seu principal tema foram 
os aspectos de implantação da EC-3. Houve discussões sobre as linhas de 
graduação de hardware e software, bem como dos estágios curriculares. 
No 2º semestre deverão ser detalhados os terceiros anos das estruturas 
visando 2016. ---------------------------------------------------------------------------------- 

c) Prof.ª Selma comunicou que é necessário preparar o material do 3º ano da 
EC-3 a ser ministrado em 2016, para aprovação. Apresentou as estruturas 
curriculares dos três cursos e o conjunto das disciplinas do 3º ano, cujas 
ementas devem ser elaboradas. Informou que a documentação deve ser 



  

aprovada na reunião do Conselho do Departamento de novembro. Para que 
os docentes possam elaborar as ementas, a Prof.ª Selma vai distribuir as 
estruturas curriculares e as ementas preliminares das disciplinas. -------------- 

d) Prof. Paulo informou que não está sendo oferecida a disciplina de 
Empreendedorismo por conta da aposentadoria do Prof. Fregni e que os 
alunos sentem falta desse oferecimento. Prof. Paulo e Prof.ª Edith Ranzini 
almoçaram com o Prof. Fregni para verificar a possibilidade de sua ajuda na 
contribuição da disciplina. Prof. Fregni disse que tinha uma equipe própria 
para ajudá-lo e que, se o Departamento se dispuser a disponibilizar alguém 
para auxiliá-lo na dinâmica da disciplina, ele poderia colaborar, mas 
somente a partir de 2015. ------------------------------------------------------------------- 

e) Prof. Saraiva informou que a Prof.ª Luciane Ortega vice-coordenadora da 
USP Inovação se dispôs a ajudar na disciplina de Empreendedorismo. ------- 

f) Prof. Paulo comunicou que houve eleição a presidência na CG. O Prof. 
Francisco Cardoso foi eleito como presidente e o Prof. Fábio Cozman já 
tinha sido eleito anteriormente como vice-presidente. Mencionou também 
que o Prof. Paul Jean está se desligando da CG. ---------------------------------- 

g) Prof. Paulo mencionou que, na reunião da CCQ, o representante discente 
do curso de Engenharia de Computação - Ênfase em Sistemas Corporativos 
parabenizou o Prof. Sidnei e o Prof. Risco pelo trabalho realizado na 
disciplina Introdução ao Estágio I. -------------------------------------------------------- 

h) Prof. Paulo lembrou que na EC-3 existem optativas livres e os alunos da 
Poli, de uma forma geral, tiveram dificuldade em escolher e conseguir 
vagas. No PCS, foram reservados 10% de vagas em cada disciplina teórica, 
conforme determinação da Escola, e foram indicados, em cada disciplina, 
quais os conhecimentos prévios necessários para o aluno se orientar. Outro 
problema são os horários de provas nas semanas de provas, pois pode 
haver sobreposição de provas aos alunos que cursam optativas. Isso 
precisaria ficar claro na época da matrícula. ------------------------------------------- 

i) Prof. Paulo informou que neste ano será aplicada a prova do ENADE aos 
alunos da USP, em particular nas Engenharias, incluindo a Engenharia 
Elétrica e Engenharia de Computação. ------------------------------------------------- 
 

I.2.6. Comissão de Estágios 
a) Prof. Risco comunicou que a Comissão de Estágios organizou uma reunião 

com os alunos do curso semestral para assessorar e orientar em questões 
de estágio.  Disse também que os alunos ressaltaram positivamente o 
encontro e que a comissão está iniciando um plano para aumentar a 
interação com os alunos do curso semestral. ----------------------------------------- 

b) Prof. Risco informou que a Comissão de Estágios está realizando um estudo 
de integração entre o programa de Iniciação Cientifica e o Programa de 
Estágio. Este estudo é decorrente das sugestões dadas no último Workshop 
de Graduação. --------------------------------------------------------------------------------- 

c) Prof. Risco mencionou que nos dias 2, 3 e 4 de setembro acontecerá o 
curso de Gerência de Projeto dentro do programa Protec. O curso será 
oferecido pela empresa INDRA aos alunos. ------------------------------------------- 

 
I.2.7. Comissão de Pós-Graduação 

a) Prof.ª Anna informou que, no próximo dia 10 de setembro às 16h, ocorrerá a 
recepção aos ingressantes no anfiteatro da Elétrica. Convocou todos 
ingressantes e convidou todos os docentes e alunos do PPGEE para 



  

participarem. Comunicou que haverá esclarecimentos a respeito do 
processo da PG e, a seguir, uma confraternização. Agradeceu a CAEEL 
junto aos 4 departamentos pelo apoio financeiro desta confraternização. ----- 

b) Prof.ª Anna comunicou que pela 4a vez houve o retorno de nosso 
regulamento com solicitações de alterações. A Câmara de Normas e 
Recursos (CaN) da PRPG está questionando alguns pontos, como: por que 
a validade de 36 meses do Exame de Ingresso do Programa; por que da 
diferença do ingresso de Doutorado Direto e Doutorado Pós Mestrado; e 
quais Exames de Inglês são aceitos pelo PPGEE (normalmente isso é 
informado no Edital do Processo de Ingresso, mas estão solicitando para 
colocar no Regulamento do Programa). ------------------------------------------------ 

c) Prof.ª Anna informou que a USP e a CAPES finalmente assinaram convênio 
a respeito da verba PROAP. Entretanto, a PRPG ainda não liberou seu uso, 
pois está revendo os processos, o que pode ou não financiar, etc. O único 
questionamento feito foi sobre o gasto com material de escritório. O PPGEE 
preferiu não usar os recursos PROAP em material de escritório.  Mencionou 
que a Prof.ª Liria conseguiu trilhar um difícil caminho de uso da verba 
orçamentária do PCS para financiar a participação de um aluno de PG em 
evento no exterior. No momento, é a única opção que existe para este tipo 
de financiamento. O orientador, que estiver disposto, pode tentar seguir os 
mesmos passos. ------------------------------------------------------------------------------ 

d) Prof.ª Anna informou que houve eleição de 3 coordenações de área de 
concentração. O Prof. Sebastião foi reeleito coordenador da área de 
Microeletrônica, o Prof. Vitor foi eleito coordenador da área de Sistemas 
Eletrônicos e o Prof. Giovanni foi eleito coordenador da área de Sistemas de 
Potência. Disse também que houve eleição do vice-coordenador do PPGEE, 
e o Prof. Sebastião foi eleito vice-coordenador do PPGEE. ----------------------- 

e) Prof.ª Anna disse também que a PPGEE está com trabalho intensivo de 
preenchimento dos dados do relatório CAPES, no novo sistema (Sucupira). 
O sistema ainda tem vários problemas, que estão sendo resolvidos durante 
o preenchimento. Isso tem causado alguns transtornos, como instabilidade 
do sistema (inserção de dados é online), dados já inseridos são corrompidos 
(por exemplo, todos discentes ficaram com data de ingresso 01-01-2012, 
após uma manutenção do Sucupira – isso está sendo corrigido no 
momento). Solicitou a colaboração e PRONTA resposta fornecendo os 
dados solicitados a cada docente. O prazo atual para a finalização do 
preenchimento é 23/09/14. ----------------------------------------------------------------- 

f) Prof.ª Anna mencionou que ocorreu mais um Café com Pesquisa no dia 28-
08-2014 às 17h30h, na sala de videoconferência. O Prof. Bruno Albertini 
deu uma palestra com título “LaTex – visão geral e hands-on”. A palestra 
está no IPTV. Agradeceu o PCS pelo fornecimento do café e bolachas. ------ 

g) Prof.ª Anna lembrou que o Workshop de Pós-Graduação da Área de 
Concentração Engenharia de Computação do PPGEE-EPUSP (III WPG-
EC), que está em sua terceira edição e que ocorrerá nas dependências do 
prédio de Engenharia Elétrica, recebeu 30 submissões. A FDTE financiará o 
prêmio. Há também o financiamento da CAPES para este evento, solicitado 
pela Profª. Cintia. Solicitou colaboração dos colegas para fazer algumas 
avaliações, de forma mais madura, para os autores. -------------------------------- 

 
 
 



  

I.2.8. Comissão de Pesquisa 
a) Prof. Saraiva relatou que foi adiado o SIICUSP para atribuição de trabalhos 

a serem revisados. Solicitou ajuda de no máximo dois alunos de pós-
graduação para a revisão dos trabalhos. A data ficou definida de 29-09 a 03-
10-2014 e, no caso do PCS, será dia 01-10-2014. Comunicou que na 1ª 
fase serão selecionados 15% dos melhores trabalhos. Ainda não há 
previsão de data para a 2º fase. ---------------------------------------------------------- 

b) Prof. Saraiva informou que a virada científica será 11-10-2014 e não será no 
CEPEUSP. Como a ideia é mostrar pesquisa, devem ser usadas salas no 
Prédio da Engenharia Elétrica para mostrar alguns experimentos aos 
visitantes. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

 
I.2.9. Comissão de Cultura e Extensão Universitária 

c) Prof. Carlos informou que, na reunião do dia 21 de agosto de 2014, foi 
aprovado o curso de extensão: “Big Data – Inteligência na Gestão dos 
Dados”, coordenado pela Profª Solange Nice Alves de Souza. ------------------- 

d) Prof. Carlos comunicou que foi alterado o período do curso de “Direito e 
Tecnologia da Informação” (novo período: 30-07-2012 à 31-01-2015), 
coordenado pelo Prof. Edson Gomi.------------------------------------------------------ 

e) Prof. Carlos disse também que foi alterado o vice-coordenador do curso: 
“Tecnologia da Informação Bancária”, coordenado pelo Prof. Edison Spina. 
O novo vice-coordenador é o Prof. Jorge Rady de Almeida Júnior. ------------- 

f) Prof. Carlos informou que foi aprovado o pedido de prorrogação do prazo 
para conclusão de monografia de um aluno no curso “Tecnologia de 
Software – MBA USP”, coordenado pela Prof.ª Selma Shin Shimizu 
Melnikoff. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

g) Prof. Carlos relatou que foram apresentados os relatórios de encerramento 
dos seguintes cursos: “MBA - Inovação em Comunicação e Redes” e “MBA 
Inovação Tecnológica em Comunicação e Redes”, coordenados pelo Prof. 
Wilson Vicente Ruggiero. ------------------------------------------------------------------- 

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

a) Prof. Sidnei informou que vai ocorrer o EPASE – 2014 - Encontro de P&D 
dos Agentes do Setor Elétrico, o qual está organizando, nos dias 6 e 7 de 
outubro no Rio de Janeiro. ------------------------------------------------------------------ 

b) Prof. Sidnei falou que conversou com o Prof. Kokei Uehara que se dispôs a 
vir dar uma palestra aos docentes do PCS, sobre o tema tutoria. --------------- 

c) Prof. Sidnei informou que ocorrerá no dia 05 de setembro o Fórum Brasileiro 
de Internet das Coisas, no qual apresentará o Sistema Inteligente de 
Iluminação da Cidade Universitária. ------------------------------------------------------ 

d) Prof. Kechi comentou que foi muito boa a participação dos docentes 
envolvidos na Feira de Profissões ocorrida nos dias 06 e 07 de agosto no 



  

parque Cientec. Lembrou que o PCS foi o que mais colaborou durante todo 
o evento. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

e) Prof.ª Cintia informou que seguindo a decisão do Workshop de Graduação 
realizado no dia 30 de julho de 2014, no dia 28 de agosto ocorreu uma 
reunião do grupo de hardware contando com os professores: Bruno 
Albertini, Jorge Kinoshita, Liria Matsumoto, Edson Midorikawa, Francisco 
Enéas Lemos, Cíntia Margi, Antonio Saraiva, Edson Spina, Edson Gomi, 
Carlos Cugnasca e André Hirakawa. ---------------------------------------------------- 

f) Prof.ª Cintia comentou que a principal deliberação foi a criação dos 
seguintes subgrupos de trabalho: 1) No Sistemas Digitais 1: foi formado um 
grupo pelos Profs.: Cíntia Margi, Bruno Albertini, M. Túlio Andrade, sob 
coordenação do prof. Edson Gomi.  A prioridade deste grupo continua 
sendo a aplicação das decisões tomadas no Workshop de Graduação sobre 
a implantação da disciplina. 2) No Sistemas Digitais 2:  foi formado um 
grupo, composto pelos Prof.:  Marco Túlio,  Antonio Saraiva, Bruno Albertini, 
Edson Midorikawa, Cíntia Margi, sob coordenação do professor Edson 
Spina. As prioridades deste grupo foram definidas como sendo a 
programação de aulas e a adoção de um livro texto (mesmo livro de 
Sistemas Digitais 1), complementando o material bibliográfico com outros 
livros, se necessário.  3) Na disciplina Organização e Arquitetura de 
Computadores, foi formado um grupo composto pelos Profs. Wilson 
Ruggiero, Edson Gomi, Bruno Albertini e Cíntia Margi, sob coordenação do 
professor Francisco Enéas Lemos. A prioridade deste grupo é a definição 
das ementas. 4) No Laboratório Digital: foi formado um grupo composto 
pelos Profs.: Edson Spina, Liria Matsumoto e Jorge Kinoshita, sob 
coordenação do Prof. Edson Midorikawa.  A prioridade deste grupo é a 
definição de um conjunto de experiências e uma proposta para aplicação, 
considerando a composição das turmas na EC3. Informou que a próxima 
reunião do grupo foi marcada para 16 de outubro, às 10h30. --------------------- 

 
 
II - ORDEM DO DIA 
II.1. Graduação 
II.1.1. Contratação de Aluno Monitor 
Referendados os pedidos de contratação dos alunos: 1) Marcos Vinicius Maciel 
da Silva, orientado pelo Prof. Dr. Marcos Antonio Simplício Júnior nas disciplinas 
PCS 2214 - Fundamentos de Engenharia de Computação e PCS 2302/2024 – 
Laboratório de Fundamentos de Engenharia de Computação e monitoria no 
Laboratório de Engenharia de Software, no período de 01-08-2014 à 31-07-2015; 
2) Beatriz Castro Amaral Rizzuto, orientada pelo Prof. Dr. Marco Túlio Carvalho 
de Andrade, na disciplina PCS 2304 Sistemas Digitais II, no período de 01-09-2014 
a 31-08-2015. ------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
II.1.2. Cancelamento de Aluno Monitor 
Referendado o pedido de cancelamento de monitoria do aluno Jorge Luiz Diaz 
Pinaya, orientado pelo Prof. Dr. Marco Túlio Carvalho de Andrade na disciplina 
PCS 2215 – Sistemas Digitais I, a partir de 01-08-2014. ------------------------------------ 
 
 
 
 



  

II.1.3. Participação de Docente na Escola de Engenharia de Lorena 
Referendada a participação do Prof. Dr. Marco Túlio Carvalho de Andrade na 
disciplina LOM 3233 – Microprocessadores, na Escola de Engenharia de Lorena, 
no período de Agosto a Dezembro de 2014 às quintas feiras. ----------------------------- 
 
 
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 
Bruno Pimentel Machado. ------------------------------------------------------------------------- 
 
II.2.2. Proposta de Banca para Dissertação de Mestrado 
Aprovada a banca para Dissertação de Mestrado do aluno Renan Cerqueira 
Afonso Alves. ------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
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 dos 
alunos: Allan Koch Veiga; Daniel Lins da Silva; Etienne Américo Cartolano 
Junior; Felipe Piazza Biasi; e Sandra Kawamoto. ----------------------------------------- 

 
 

II.3. Pesquisa 
II.3.1. Proposta de Projeto de Pesquisa 
Aprovada a proposta de Projeto: “FI-Ware Future Internet Ware”, a ser oferecido 
de 01- 08 a 31-10-2014, através da Comissão Europeia, sob a coordenação do 
Prof. Dr. Moacyr Martucci Júnior, envolvendo o LSA – Laboratório de Sistemas 
Abertos. Este Projeto tem recursos envolvidos na ordem de 54.458 euros. ------------ 
 
II.3.2. Participação de Docente em Atividade de Pesquisa: 
a) Atividades de Convênio/Contrato (art.16) 
Aprovados os pedidos de participação em Atividade de Pesquisa do Prof. Dr. 
Marcos Antonio Simplício Júnior nos Projetos: 1) “SMS Criptografado – Fase 
2014”, junto à Scopus Tecnologia S.A, no período de 10-10-2014 a 22-08-2015, 
através da FUSP – Fundação de Apoio à Universidade de São Paulo; 2) “Secure 
Virtual Networking in Clouds”, junto à Ericsson, no período de 10-10-2014 a 22-
08-2015 através da FUSP – Fundação de Apoio à Universidade de São Paulo. ----- 
 
 
II.4. Pesquisa e Extensão 
II.4.1. Proposta de Projeto de Pesquisa e Extensão 
Aprovadas as propostas de Projeto: 1) “Implantação de um Sistema de 
Segurança para Empilhadeiras Baseado em RFID – Fase 4”, no período de 01-
10-2014 a 31-03-2015, através da AMBEV, sob coordenação do Prof. Dr. Hugo 
Tsugunobu Yoshida Yoshizaki (PRO – EPUSP) e a participação do Prof. Dr. Carlos 
Eduardo Cugnasca, envolvendo o LAA – Laboratório de Automação Agrícola; 2) 
“Pesquisa e Desenvolvimento para a Implantação da Tecnologia por 
Radiofrequência (RFID) em Dormentes de Madeira”, no período de 10-09-2014 
a 31-03-2015, através da CPTM, sob coordenação do pesquisador Alessandro 



  

Santiago dos Santos (IPT) e participação do Prof. Dr. Carlos Eduardo Cugnasca, 
envolvendo o LAA – Laboratório de Automação Agrícola. ---------------------------------- 
II.4.2. Participação de Docente em Atividade de Pesquisa e Extensão: 
a) Atividades de Convênio/Contrato (art.16) 
Aprovado o pedido de participação em atividade de pesquisa e extensão do Prof. 
Dr. Carlos Eduardo Cugnasca no Projeto “Implantação de um Sistema de 
Segurança para Empilhadeiras Baseado em RFID – Fase 4”, através da AMBEV, 
no período de 01-10-2014 a 31-03-2015. -------------------------------------------------------- 
Referendados os pedidos de participação em atividade de pesquisa e extensão 
dos professores: 1) Prof. Dr. Carlos Eduardo Cugnasca no Projeto “Pesquisa e 
Desenvolvimento para a Implantação da Tecnologia por Radiofrequência (RFID) 
em Dormentes de Madeira”, através da CPTM, no período de 10-09-2014 a 31-03-
2015; 2) Profª Drª Cintia Borges Margi nos Projetos: a) “Segurança e Criptografia 
para Dispositivos com Recursos Limitados” e b) “Segurança e Mobilidade com Alta 
Escalabilidade – Fase 1, Subprojeto: Moeda Digital”, ambos através da SCOPUS e 
no período de 01-10-2014 a 30-09-2015. -------------------------------------------------------- 
 
 
II.5.Cultura e Extensão Universitária 
II.5.1. Proposta de Projeto de Extensão  
Referendadas as propostas de Projeto: 1) “PoliCast”, a ser oferecido de 18-08-
2014 a 17-08-2015, sob coordenação do Prof. Dr. Bruno de Carvalho Albertini, 
através do Amigos da Poli, envolvendo o LAA - Laboratório de Automação Agrícola 
e o LARC - Laboratório de Redes de Computadores. Este Projeto tem recursos 
envolvidos na ordem de R$ 12.500,00; 2) “Cofre-Tokenização- Participação 1”, a 
ser oferecido de 11-08 a 11-09-2014, sob coordenação do Prof. Dr. Wilson Vicente 
Ruggiero, através da SCOPUS, envolvendo a participação do LARC - Laboratório 
de Redes de Computadores. Este Projeto tem recursos envolvidos na ordem de R$ 
25.000,00. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
II.5.2. Proposta de Curso de Extensão  
Referendadas as propostas de Curso de Extensão: 1) “Especialização – Big Data 
– Inteligência na Gestão dos Dados”, no período de 24-02-2015 a 24-08-2016, 
sob a coordenação da Profª Drª Solange Nice Alves de Souza e vice coordenação 
da Profª Drª Anarosa Alves Franco Brandão, envolvendo o LTS - Laboratório de 
Tecnologia de Software, com carga horária de 432 horas, através PECE – EPUSP;  
2) “Rede Definida por Software (SDN)”, no período de 09-10-2014 a 09-01-2015, 
sob coordenação dos professores Prof. Dr. Wilson Vicente Ruggiero e Profª Drª 
Tereza Cristina Melo de Brito Carvalho, envolvendo o LARC - Laboratório de 
Redes de Computadores, com carga horária de 24 horas, através da FUSP – 
Fundação de Apoio à Universidade de São Paulo. ------------------------------------------- 
 
II.5.3. Proposta de Treinamento de Extensão  
Aprovadas as propostas de Treinamento: 1) “Computação em Nuvem”, no 
período de 06-10-2014 a 19-12-2014, sob a coordenação Prof. Dr. Wilson Vicente 
Ruggiero, envolvendo o LARC- Laboratório de Arquitetura e Redes de 
Computadores, com carga horária de 24 horas, através da FUSP – Fundação de 
Apoio à Universidade de São Paulo. Este treinamento tem recursos envolvidos na 
ordem de R$ 48.600,00; 2) “Redes Definidas por Software (SDN)”, no período 
de 20-10-2014 a 23-01-2015, sob coordenação do Prof. Dr. Wilson Vicente 
Ruggiero, envolvendo o LARC - Laboratório de Arquitetura e Redes de 



  

Computadores, com carga horária de 24 horas, através da FUSP – Fundação de 
Apoio à Universidade de São Paulo. Este treinamento tem recursos envolvidos na 
ordem de R$ 48.600,00; 3) “Big Data”, no período de 06-10 a 19-12-2014, sob a 
coordenação do Prof. Dr. Wilson Vicente Ruggiero, envolvendo o LARC- 
Laboratório de Arquitetura e Redes de Computadores, com carga horária de 24 
horas, através da FUSP – Fundação de Apoio à Universidade de São Paulo. Este 
treinamento tem recursos envolvidos na ordem de R$ 48.600,00; 4) “Na Área de 
Geração de Energia Elétrica”, no período de 08-09-2014 a 03-04-2015, sob a 
coordenação do Prof. Dr. Wilson Vicente Ruggiero, envolvendo LARC - Laboratório 
de Arquitetura e Redes de Computadores, com carga horária de 144 horas, 
através da Associação ABDIB. Este treinamento tem recursos envolvidos na ordem 
de R$ 227.052,00. ------------------------------------------------------------------------------------- 
 
II.5.4. Participação de Docente em Atividade de Extensão: 
a) Ministração de Curso de Extensão (art.12) 
Aprovadas a ministração de curso de extensão para os Profs.: a) Prof. Dr. Carlos 
Eduardo Cugnasca no curso “MBA USP – Sustentabilidade em Tecnologia de 
Informação e Comunicação”, na disciplina “Internet Ubíqua: Mobilidade como Fator 
de Sustentabilidade” no período de 10-09 a 31-10-2014, com carga horária de 15 
horas semestrais, através do PECE - EPUSP. b) Prof. Dr. Jorge Rady de 
Almeida Júnior no curso “Especialização em Tecnologia Metro-Ferroviária”, na 
disciplina “Sinalização Metro-Ferroviária”, no período de 23-10 a 14-11-2014, com 
carga horária de 30 horas semestrais, através do  PECE - EPUSP. c) Prof. Dr. 
Ricardo Luiz de Azevedo da Rocha no curso “Especialização em Tecnologia da 
Informação Bancária”, na disciplina “Linguagens de Programação”, no período de 
15-10 a 10-12-2014, com carga horária de 30 horas semestrais, através do PECE - 
EPUSP. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Referendada a ministração de curso de extensão do Prof. Dr. Jaime Simão 
Sichman no curso “Especialização em Tecnologia da Informação Bancária”, na 
disciplina “Algoritmos e Estrutura de Dados”, no período 18-08 a 29-09-2014, com 
carga horária de 28 horas semestrais, através do PECE - EPUSP. ---------------------- 
 
 
II.6. Renovação de Credenciamento de Currículo junto à CERT 
Aprovada a renovação de credenciamento junto à CERT do Prof. Dr. André 
Riyuiti Hirakawa, com vencimento em 18-10-2014, com parecer favorável do Prof. 
Dr. Fuad Kassab Júnior (PTC - EPUSP). -------------------------------------------------------- 
Referendada a renovação de credenciamento junto à CERT dos professores: 1) 
Prof. Dr. Jaime Simão Sichman com vencimento em 03-10-2014, com parecer 
favorável do Prof. Dr. Rui Carlos Botter (PNV – EPUSP). 2) Prof. Dr. Paulo Sérgio 
Licciardi Messeder Barreto com vencimento em 23-10-2014, com parecer 
favorável do Prof. Dr. Luiz Lebensztajn (PEA - EPUSP). ------------------------------------ 
 
 
II.7. Pedidos de Afastamento de Docente  
Referendado o pedido de afastamento dos professores: Profª Drª Cintia Borges 
Margi (Phoenix – Arizona, Estados Unidos de 07 a 11-10-2014); Prof. Dr. Edison 
Spina (Moscou – Russia de 19 a 28-09-2014); Profª Drª Graça Bressan (Berlim – 
Alemanha de 08 a 14-09-2014); Prof. Dr. Jaime Simão Sichman (Buenos Aires, 
Argentina de 03 a 07-09-2014); Prof. Dr. Moacyr Martucci Júnior (Munich - 
Alemanha, Bruxelas - Bélgica,  Vigo – Espanha de 06 a 13-09-2014); Prof. Dr. 



  

Paulo Sérgio Licciardi Messeder Barreto (Graz - Áustria de 06 a 14-09-2014); 
Profª Drª Anarosa Alves Franco Brandão (França, Paris de 03-08-2014 a 02-08-
2015 com alteração da data para: 20-08-2014 a 19-08- 2015). ---------------------------- 

 
 

II.8. Relatórios de Afastamento 
Aprovado o relatório de afastamento dos professores: Prof. Dr. André Riyuiti 
Hirakawa (Japão – Yokohama – Kanagawa de 13 a 29-06-2014) e Prof. Dr. Jaime 
Simão Sichman (França – Paris de 30-04 a 10-05-2014). --------------------------------- 
 

 
Nada mais a constar, a reunião deu-se por encerrada às 11h50 e eu, Léia Sicília, 
Secretária do Departamento de Engenharia de Computação e Sistemas Digitais, 
redigi e digitei a presente ata. ----------------------------------------------------------------------- 
 


