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ATA DA 279ª REUNIÃO DO CONSELHO DO DEPARTAMENTO DE 
ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO E SISTEMAS DIGITAIS - PCS 
 

 
Realizada em: 06-11-2014, às 08h15min. 
 
 
Presentes: Professores Titulares: Anna Helena Reali Costa, José Sidnei Colombo 
Martini, Selma Shin Shimizu Melnikoff, Wilson Vicente Ruggiero. Professores 
Associados: André Riyuiti Hirakawa, João José Neto, Jorge Rady de Almeida 
Júnior, Kechi Hirama, Paulo Sérgio Licciardi Messeder Barreto. Professores 
Doutores: Cintia Borges Margi, Edson Satoshi Gomi, Marcos Antonio Simplício 
Júnior, Paulo Sérgio Cugnasca. Justificaram ausência os Professores: Antonio 
Mauro Saraiva, Carlos Eduardo Cugnasca, Jaime Simão Sichman, Jorge Luis 
Risco Becerra, Marco Túlio Carvalho de Andrade, Moacyr Martucci Júnior, Romero 
Tori. Representante Discente: Caio Felipe Franco. Funcionário Convidado: 
Daniel Costa Ferreira.  
 
 

I – EXPEDIENTE 
 

I.1. Aprovação da Ata 278ª da Reunião do Conselho. 
 

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

a) Prof.ª Anna comunicou que apresentação dos Projetos de Formatura será 
realizada nos dias 16 e 17 de dezembro, nas salas C1-30 e C1-49. ------------ 

b) Prof.ª Anna mencionou que acontecerá o 13º Simpósio de Transporte Aéreo 
- SITRAER 2014, nos dias 16, 17 e 18 de novembro no Golden Tower Hotel.   

c) Prof.ª Anna lembrou que os docentes precisam enviar para Secretaria seu 
pedido de férias para passar na reunião de dezembro, lembrando que só 
poderão dividir em 15 e 15 dias ou 30 dias corridos. -------------------------------- 

d) Prof.ª Anna comunicou que o nosso calendário de reuniões do Conselho de 
Departamento será aprovado na reunião de dezembro. ---------------------------- 

 
 

I.2.2. Conselho Técnico Administrativo – CTA 
Não houve matéria 
 
I.2.3. Congregação 
Prof.ª Anna informou que a EPUSP indicou novos representantes para o CO – 
Conselho Universitário e foram indicados o Prof. João Cyro André (PEF) como 
titular e o Prof. Lucas Antonio Moscato (PMR) suplente. ------------------------------------ 
 
 

http://sitraer2014.pcs.usp.br/


  

I.2.4. Comissão de Administrativa da Engenharia Elétrica – CAEEL 
a) Prof.ª Anna informou que na reunião realizada em 23-10-2014, foi informado 

que a CAEEL está verificando com a Sr.ª Marli Bonassa, do Setor de 
Recursos Humanos, quais providências podem ser tomadas quanto a 
reivindicação dos brigadistas do prédio de Engenharia Elétrica de um plano 
de ação em casos de emergência. -------------------------------------------------------  

b) Prof.ª Anna relatou que houve um ganhador da licitação do projeto de 
recuperação dos banheiros do prédio da Engenharia Elétrica, no entanto, a 
empresa faliu. Acrescentou que a Poli está em negociação com a empresa 
que foi a segunda colocada na licitação, para verificar se a mesma aceita 
executar o serviço pelo preço da empresa vencedora, mas ainda há 
resposta. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

c) Prof.ª Anna mencionou que a própria CAEEL informou que precisa solicitar o 
Projeto Executivo do “Bloco E”. Os membros da CAEEL acrescentaram, 
ainda, que em conversa com o Sr. Diretor, o Prof. Piqueira disse que, por 
enquanto, ainda não há verba para execução desse projeto. --------------------- 

d) Prof.ª Anna comunicou que a Poli, em parceria com a EDUSP, disponibilizou 
o prédio da Engenharia Elétrica para a realização da Feira do Livro, que 
acontecerá de 08 a 13 de dezembro. ---------------------------------------------------- 

e) Prof.ª Anna relatou que a CAEEL, através do DSG, está verificando, depois 
das reformas realizadas em algumas salas de aula, se as instalações entre 
o Galpão Didático e o Centrinho estão adequadas, ou se será necessário 
redimensiona-las/aterrá-las. ---------------------------------------------------------------- 

f) Prof.ª Anna comunicou que haverá uma reunião com os técnicos do IAG na 
Pró-Reitoria para formalizar uma plataforma para interação da Rede de 
Engenheiros e Técnicos da USP. --------------------------------------------------------- 

g) Prof.ª Anna informou que a empresa Telit Solutions, que é de grande porte e 
oferece soluções para o mercado, está promovendo uma competição na 
qual o primeiro prêmio é uma viagem para Las Vegas para participar de 
uma competição internacional/mundial. Acrescentou que o Prof. Seabra 
pediu para que a informação seja divulgada aos alunos de todos os 
departamentos. -------------------------------------------------------------------------------- 

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

a) Prof. Paulo informou que o Prof. Kechi apresentou na reunião da CoC uma 
proposta de ementas para o módulo de disciplinas do 5º ano com vistas a 
implantação a partir de 2017. -------------------------------------------------------------- 

b) Prof. Kechi relatou que tais disciplinas não possuem sigla PCS, e sim da 
Poli envolvendo também professores de outro departamento da Poli. ---------- 

c) Prof. Paulo relatou que a prova de Engenharia do Enade é realizada a cada 
3 anos. Solicita ao representante discente Caio Felipe divulgar aos alunos, 
que se formam neste final de ano e até o primeiro semestre de 2015. É um 
ano experimental e a ausência não terá penalização. Os alunos do 
Cooperativo e Semestral devem acessar o site.  Esclarece que a Reitoria 
indicou os alunos que tem condições de participar e partir destes 
selecionamos alguns alunos. Disse também que haverá aproximadamente 
60 alunos na participação do Enade. ---------------------------------------------------- 

d) Prof.ª Selma reforçou que é preciso olhar as ementas que foram 
apresentadas dentro de cada área, a princípio, nos grupos de hardware e 
software. ----------------------------------------------------------------------------------------- 



  

e) Prof. Paulo informou que todo ano devemos aprovar as ementas das 
disciplinas para a reunião da CG, neste momento para o ano 2016. Estamos 
trabalhando para aprovar o 3º ano. Primeiro passo aprovar as ementas das 
Disciplinas do Curso de Engenharia Elétrica para CoC das elétricas aprovar 
em conjunto. ------------------------------------------------------------------------------------ 

f) Prof.ª Selma informou que falta disciplina em inglês, nº de alunos ainda 
estão elaborando. Nessa reunião aprovar as disciplinas ministradas no 
Laboratório Digital e será obrigatório a tradução em inglês. ----------------------- 
 

I.2.6. Comissão de Estágio 
Não houve matéria 
 
I.2.7. Comissão de Pós-Graduação 

a) Prof.ª Anna relatou que, no último dia 30/10, foi realizado o III Workshop de 
Pós-Graduação da Área de Concentração Engenharia de Computação (III 
WPG-EC). Houve, na abertura, a presença do Diretor da EPUSP, Prof. 
Piqueira, e participação do Prof. Fernando Laurindo, presidente da CPG da 
POLI. Vários professores prestigiaram o evento. Acrescentou que os alunos 
de mestrado fizeram as apresentações pela manhã e os doutorandos, à 
tarde. Os Prof. Ricardo Rocha, Prof. Paulo Barreto e Prof. João Batista 
ministraram palestras. O mestrando Thiago Toshio Matsumoto, orientado 
pelo Prof. João Batista Camargo Júnor, e o doutorando Daniel Makoto 
Tokunaga, orientado do Prof. Romero Tori, foram escolhidos por banca de 
três professores para receberem o prêmio, cedido pela FDTE e entregue 
pela Prof.ª Edith Ranzini. Prof.ª Anna, em nome da Comissão de Pós-
Graduação, agradeceu a todos docentes, funcionários e alunos que 
participaram, e à FDTE, ao PCS, ao IEEE Seção Sul pelo apoio. --------------- 

b) Prof.ª Anna comunicou que há uma nova versão do site do PPGEE no ar. 
Pediu para que todos o consultem e enviem sugestões para melhorias. ------ 

c) Prof.ª Anna informou que estão abertas as inscrições para ingresso no 
PPGEE no 1º período de 2015. Os candidatos para o Mestrado e o 
Doutorado Direto devem se inscrever no site do PPGEE até 12/11/2014 e a 
prova de conhecimentos para estes candidatos será no dia 26/11/2014 às 
10h00. Os candidatos que já têm mestrado e querem se inscrever para o 
Doutorado após Mestrado podem fazê-lo até 20/01/2014. A Comissão de 
Pós-Graduação solicita a todos os orientadores que elaborem ao menos 
uma questão para a prova de conhecimentos. ---------------------------------------- 

d) Prof.ª Anna disse também que o próximo exame de bolsas para os 
mestrandos (ingressantes ou já no PPGEE) será no dia 26/11/2014, das 
14h00 às 16h00. ------------------------------------------------------------------------------- 

e) Prof.ª Anna informou que a próxima Prova de Proficiência em Inglês para 
mestrado ou doutorado, oferecido pelo CL-FFLCH, será no dia 9/12/2014. 
As inscrições para todos (ingressantes ou alunos do PPGEE) deve ser feita 
no processo de seleção ou na secretaria do PPGEE. ------------------------------- 

f) Prof.ª Anna afirmou que a PPGEE está coletando os dados da plataforma 
Sucupira para uma  auto-avaliação da nossa área de concentração. Assim 
que os dados forem levantados e organizados serão passados no Conselho 
do PCS. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

g) Prof.ª Anna expôs que o Regulamento do PPGEE foi publicado na Pg. 33. 
Executivo - Caderno 1 do Diário Oficial do Estado de São Paulo (DOSP) de 



  

16 de Outubro de 2014. http://www.jusbrasil.com.br/diarios/78386014/dosp-
executivo-caderno-1-16-10-2014-pg-33. ------------------------------------------------ 

h) Prof.ª Anna informou que, no que tange a Comissão de Finanças da PG, a 
concessão de auxílios a alunos para participação em eventos está sendo 
elaborada parcialmente, já que as passagens aéreas não podem ser 
liberadas no momento tendo em vista que a PRPG está elaborando um 
pregão. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
I.2.8. Comissão de Pesquisa  

a) Prof. Simplício relatou que no dia 06 de outubro foram avaliados os 
trabalhos do SIICUSP submetidos por alunos de fora da USP, avaliação 
esta realizada pelos próprios membros da CPq. -------------------------------------- 

 
I.2.9. Comissão de Cultura e Extensão Universitária 
Não houve matéria 
 
I.2.10. Comissão de Informática 
Não houve matéria 
 
I.2.11. Comissão de Bibliotecas 
Prof.ª Graça informou que a Editora Lidel de Portugal está divulgando os livros: 
Fundamentos de Bases de Dados, Análise da Complexidade de Algoritmos, 
Design e Desenvolvimento de Jogos, Tecnologias de Programação de Jogos, 
Projetos de POO em Java, Estruturas de Dados e Algoritmos em C, Multimédia e 
Tecnologias Interativas, Sistemas Digitais e Introdução Design Interfaces. Informou 
que o catálogo está disponível na secretaria do PCS, caso algum docente tenha 
interesse em algum título poderá entrar em contato por e-mail com a representante 
e Diretora Comercial & Marketing, através do e-mail: ritaa@lidel.pt. --------------------- 
 
I.2.12. Secretaria do Departamento 
Não houve matéria 
 
I.2.13. Palavra aos Conselheiros 

a) Prof. Sidnei lembrou que devemos prestigiar também os eventos que nós 
mesmos promovemos. Há programações interessantes, patrocínios, coffee-
breaks e, mesmo assim, não há presença expressiva de 
participantes. Sugeriu começar com antecedência um conjunto de ações de 
divulgação para ter melhor participação nos eventos. Apresenta um voto de 
louvor para a Pós-Graduação pela organização do Workshop realizado. ----- 

b) Prof.ª Anna informou que houve alunos com trabalho aprovado, mas se 
recusaram a apresentar no Workshop de Pós-Graduação. Solicita aos 
orientadores que conversem com os seus alunos a respeito da avaliação de 
seus trabalhos e que esclareçam que as críticas feitas foram construtivas. O 
resultado foi uma avaliação perfeita com a presença do Diretor Prof. 
Piqueira. Sugeriu também que poderia ser divulgado no CTA e ser aberto 
como sugestão para outros departamentos da Poli. Comentou que houve 
participação da Profa. Fátima de Lourdes dos Santos Nunes Marques da 
(EACH) participou do evento. -------------------------------------------------------------- 

c) Prof. Sidnei disse que a Associação da AEP de alunos convidou no dia 09-
10-2014, um ex-aluno, Laercio Cosentino, Presidente da TOTVS, para 
contar a vida do trainee no início da carreira aos alunos da EPUSP. Houve a 

http://www.jusbrasil.com.br/diarios/78386014/dosp-executivo-caderno-1-16-10-2014-pg-33
http://www.jusbrasil.com.br/diarios/78386014/dosp-executivo-caderno-1-16-10-2014-pg-33
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participação de 25 alunos  do curso de Engenharia de Computação com 
ênfase em Sistemas Corporativos. ------------------------------------------------------- 

d)  Prof. Sidnei comentou que, na disciplina PCS3120 - Introdução a 
Estágio I foi programada uma visita durante o horário da aula, mas a visita 
coincidiu com a semana de provas que foi marcada posteriormente à 
programação da visita. De todo modo, a visita foi realizada no dia 13-10-14. 
Informou que houve a participação de apenas de 30% dos alunos. A visita 
foi à empresa Touch Tecnologia, que está localizada na Vila Olímpia. Para 
os alunos que não puderam participar foi marcada uma segunda data, fora 
do horário de aulas, no dia 23/10, e nessa ocasião participaram os outros 
70% dos alunos. ------------------------------------------------------------------------------- 

e) Prof. Sidnei informou que hoje às 17h30, no Auditório da Elétrica, haverá o 
lançamento de um livro “Manual de Estágio”. O autor Ivan Guimarães 
fará uma palestra sobre o assunto. Todos são convidados.  Sugeriu que os 
professores conhecessem o livro e, se oportuno, usassem nas aulas para 
motivação. -------------------------------------------------------------------------------------- 

f) Prof. Sidnei informou que no dia 23/10 houve o evento Smart Week 
realizado no Auditório da Elétrica. Esse evento ocorreu concomitantemente 
com evento semelhante que foi realizado na Universidade de Toronto. ------- 

g) Prof. Sidnei relatou que o IEL – Instituto Euvaldo Lodi está promovendo a 
divulgação do Programa Inova – RH, que oferece vagas e bolsas para 
graduandos e graduados, encaminhou para Diretoria da EPUSP 24 bolsas 
para os candidatos que tiverem interesse. A empresa que patrocina as 
bolsas é a Whirlpool (Brastemp e Consul). --------------------------------------------- 

h) Prof. Sidnei disse que a negociação do Termo de Cooperação entre a 
Prefeitura da USP – Capital e a Poli está em fase final. Esse acordo trata de 
colaboração recíproca para a aplicação de conceitos de SMART CITIES e 
Internet das Coisas na Cidade Universitária. ------------------------------------------ 

i) Prof. Barreto informou que termina hoje o 14º SBSEG - O Simpósio 
Brasileiro em Segurança da Informação e de Sistemas Computacionais 
(SBSeg). A Premiação foi da seguinte forma: o Prof. Simplício foi o melhor 
parecerista do evento na área de Segurança de Informação; o aluno de 
doutorado Jefferson Ricardini, orientado do Prof. Paulo Barreto, recebeu 
menção honrosa pela dissertação de mestrado e; o aluno pós-doutorando 
Rafael Misoczki, melhor tese de doutorado. ------------------------------------------- 

j) Prof. João José Neto comentou que foram encerradas as submissões dos 
artigos para o WTA do ano de 2015.  No ano de 2016, o WTA estará na sua 
10ª edição que será uma edição comemorativa, estamos preparando a 
edição de uma coleção de monografias sobre tecnologias adaptativas. 
Convidamos para esta atividade os professores e seus orientados que 
desejem produzir uma contribuição. Convida os autores para participar na 
montagem das coleções. No momento a organização do evento está na 
fase de avaliações de licitações. ---------------------------------------------------------- 

k) Prof. Gomi comunicou que nos dias 17 e 18/10 aconteceu a competição 
mundial de programação IEEEXtreme com participação de 5 times da Poli 
que receberam prêmios (1º premio no ranking nacional e 11º no ranking 
Global). Prof. Gomi disse que o desempenho melhorou em comparação 
com o ano de 2013, quando só tivemos a participação de 2 times. 
Agradeceu a FDTE e o PECE pelo patrocínio concedido aos alunos. ---------- 

l) Prof. Gomi informou que no dia 24/10, o Professor Dr. Vincenzo Piuri 
(Universita degli Studi di Milano) e o Cientista Senior Dr. William W. Moses 



  

(Lawrence Berkeley National Laboratory), ambos sendo Officers do 
Technical Activities Board do IEEE, ministraram palestras na Poli com os 
temas: Biometric Technologies for Ambient Intelligence e Nuclear Medical 
Imaging Instrumentation: Present Status and Future Directions. Estas 
palestras foram organizadas pelos Profs. Edson Gomi e Prof. Emílio 
Hernandez (PSI). A Prof.ª Cintia e o Prof. Bruno levaram alunos de pós-
graduação para assisti-las. Ao todo houve 23 participantes presenciais, 
além de 17 participantes à distância pelo IPTV. Agradeceu a colaboração 
dos funcionários: Edson, Nilton e Suzano. --------------------------------------------- 

m) Caio Felipe o representante discente informou que o CEE, oferecerá o curso 
para o Toefl, que é muito procurado pelos alunos. Lembra que participou da 
palestra dentro do “Antenados”. Falou que para estimular os alunos falta 
fazer ações em conjunto de uma forma estruturada. -------------------------------- 

n) Caio Felipe também informou que no dia 08 de novembro, das 10h00 às 
12h00, será realizado o CEE Solidário para crianças com menor renda. O 
intuito do evento será estimular as crianças em programação. As crianças 
terão contato com Word, Excell e Jogos.  O CEE agradece o espaço cedido 
onde acontecerá o evento no Laboratório de Engenharia de Software. -------- 

o) Prof.ª Selma reforçou que é preciso olhar as ementas que foram 
apresentadas dentro de cada área, a princípio, nos grupos de hardware e 
software. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

p) Prof. Sidnei aconselha aos alunos que participarão do ENADE, um pouco de 
planejamento antes da realização do exame. Sugere aos alunos verificar 
provas anteriores para conhecer o formato e tipo de exame. --------------------- 

q) Caio Felipe representante discente informou que participaram muito mais 
alunos de ênfase em computação, 40 alunos, e somente 15 do Cooperativo.  

r) Prof. Jorge Rady relatou que há necessidade de ajuste frequentes nas salas 
B2-04, B2-06 e B2-08 e solicita ajustes nas tomadas, interruptores, redes e 
portas. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

s) Prof. Sidnei sugere que um técnico verifique o que precisa ser feito nas 
salas de aula, para recuperação das condições operacionais dessas 
salas. Sugeriu que se solicite à CAEEL para que verifique as lâmpadas das 
salas, pelo menos 2 vezes por semana. ------------------------------------------------ 

t) Prof.ª Anna comunicou que no bloco D o controle do canhão não funciona e 
precisa ser instalados novos interruptores para ascender as lâmpadas 
principalmente na entrada da sala. ------------------------------------------------------- 

u) Prof.ª Cintia sugeriu a possibilidade de adaptar HDMI na sala D1-03 e na 
sala B2-06. -------------------------------------------------------------------------------------- 

v) Prof. Wilson lembrou que ministrar aulas em inglês está em discussão. E 
que é importante os professores que ministram esta disciplina utilizarem o 
livro texto. Lembrou que não basta tirar 10 na prova e não fazer os 
exercícios. Como a média exigida é 5,0, prática e teórica, para este tipo de 
disciplina é bom ter equilíbrio. Deve estudar bem a teoria. ------------------------  

w) Prof.ª Selma sugeriu que partir do próximo ano acate as sugestões. ----------- 
x) Prof. Gomi sugeriu média ponderada das provas e que a 2ª prova tenha o 

mesmo peso, de qualquer forma tem que falar com o Prof. Midorikawa. ------ 
y) Prof. Paulo sugeriu aprovar as experiências digitais no esquema que está. 

Aprova-se tudo hoje e comunica-se o Prof. Midorikawa. --------------------------- 
z)  O Conselho aprovou as experiências digitais. ---------------------------------------- 

 
 



  

II - ORDEM DO DIA 
II.1. Graduação 
II.1.1. Ementas das disciplinas da EC-3 (3º ano) para o ano de 2016 
Aprovadas as ementas das disciplinas da EC-3 (3º ano) para o ano de 2016. -------- 
 
 
II.2. Pós-Graduação 
II.2.1. Proposta de Exame de Qualificação no Programa de Mestrado 
Aprovadas as bancas para Exame de Qualificação no Programa de Mestrado dos 
alunos Eduardo Barasal Morales, Leonardo de Campos Almeida, Luckas 
André Farias, Marvin Ferreira da Silva, Thiago Marques Sousa, e Thiago 
Toshio Matsumoto. ---------------------------------------------------------------------------------- 
 
II.2.2. Proposta de Exame de Qualificação no Programa de Doutorado 
Aprovadas as bancas para Exame de Qualificação no Programa de Doutorado dos 
alunos Bruno Trevizan de Oliveira e Guilherme Barros Castro. ---------------------- 
 
II.2.3. Proposta de Banca para Tese de Doutorado 
Aprovadas as bancas para Tese de Doutorado do aluno José Maria Novaes dos 
Santos. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
II.3. Pesquisa 
II.3.1. Pedido de Desligamento do Programa de Pós-Doutorado 
Referendado o Pedido de Desligamento do Programa de Pós-Doutorado da pós-
doutoranda Marcia Beatriz Pereira Domingues, cujo título da pesquisa é: “Estudo 
da Proveniência de Dados de Biodiversidade”, sob orientação do Prof. Dr. Antonio 
Mauro Saraiva. ------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
II.3.2. Proposta de Projeto de Pesquisa 
Aprovada a proposta do Projeto “Analysis of Optimization and Parallelization 
Techniques Using LLVM for Computer Vision Software Running on Multi-Core 
Computing Platform”, a ser realizado de 01-12-2014 a 30-11-2015, através da LG 
Electronics do Brasil Ltda. (LGEBR), sob coordenação do Prof. Dr. Edson Satoshi 
Gomi e do Prof. Dr. Ricardo Luis de Azevedo Rocha, envolvendo os laboratórios 
KNOMA e LTA. Este projeto tem recursos envolvidos na ordem de R$ 561.600,00.- 
 
II.3.3. Participação de Docente em Atividade de Pesquisa: 
a) Atividades de Convênio/Contrato (art.16) 
Aprovado o pedido de participação em Atividade de Pesquisa do Prof. Dr. Ricardo 
Luis de Azevedo da Rocha no Projeto “Analysis of Optimization and 
Parallelization Techniques Using LLVM for Computer Vision Software Running on 
Multi-Core Computing Platform”, através LG Electronics do Brasil Ltda. (LGEBR), 
pelo período de 10-12-2014 a 30-11-2015, como coordenador. --------------------------- 
 
II.3.4. Pedido de Patente 
Aprovado o Pedido de Patente do Prof. Dr. André Riyuiti Hirakawa intitulado 
“Robô Autônomo de Inspeção de Elementos de linha de Distribuição de Energia 
Elétrica”. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 



  

II.4. Pesquisa e Extensão 
Não há matéria. ----------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
II.5. Cultura e Extensão Universitária 
II.5.1. Proposta de Projeto de Extensão 
Aprovada a proposta de Projeto: “Treinamento em Big Data Analytics”, a ser 
oferecido de 08-11-2014 a 06-12-2014, sob coordenação da Prof. Dr. Tereza 
Cristina Melo de Brito Carvalho e do Prof. Dr. Wilson Vicente Ruggiero, através da 
Ericsson Telecomunicações do Brasil, envolvendo o LARC - Laboratório de Redes 
de Computadores. Este Projeto tem recursos envolvidos na ordem de R$ 
39.645,00. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
II.5.2. Proposta de Curso de Extensão  
Referendada a proposta de Curso de Extensão: “Tecnologia da Informação - 
MBA-USP”, no período de 19-02-2015 a 19-08-2017, sob a coordenação do Prof. 
Dr. Jorge Luis Risco Becerra e vice coordenação do Prof. Dr. Reginaldo Arakaki, 
envolvendo o LTS – Laboratório de Tecnologia de Software, com carga horária de 
510  horas, através da FUSP – Fundação de Apoio à Universidade de São Paulo. - 
Aprovada a proposta de Curso de Extensão: “MBA USP Governança e Inovação 
de Tecnologias Digitais com Sustentabilidade”, no período de 13-04-2015 a 12-
04-2017, sob a coordenação da Prof.ª Dr.ª Tereza Cristina Melo de Brito Carvalho 
e vice coordenação do Prof. Dr. Carlos Eduardo Cugnasca, envolvendo o LASSU – 
Laboratório de Sustentabilidade em TIC, com carga horária de 450 horas, através 
da FUSP – Fundação de Apoio à Universidade de São Paulo. ---------------------------- 
 
II.5.3. Participação de Docente em Atividade de Extensão: 
a) Ministração de Curso de Extensão (art.12) 
Referendadas as ministrações de curso de extensão para a Prof.ª Dr.ª Lucia 
Vilela Leite Filgueiras: a) no curso/disciplina “Direitos da Pessoa com Deficiência” 
na data de 20-11-2014, com carga horária de 4 horas semestrais, através da Pró-
Reitoria de Cultura e Extensão Universitária. b) no curso/disciplina “Acessibilidade 
do Material Pedagógico”, no período de 23 a 24-02-2015, com carga horária de 6 
horas semestrais, através da Pró-Reitoria de Cultura e Extensão Universitária. c) 
no curso/disciplina “Acessibilidade Digital e sua Importância no Ambiente 
Universitário”, no período de 17 a 18-11-2014, com carga horária de 6 horas 
semestrais, através da Pró-Reitoria de Cultura e Extensão Universitária. -------------- 
b) Atividades de Convênio/Contrato (art.15) 
Referendados os pedidos de participação da Prof.ª Dr.ª Lucia Vilela Leite 
Filgueiras em Atividade de: a) Curso de Difusão do Núcleo dos Direitos – Direitos 
da Pessoa com Deficiência, junto a Pró-Reitoria de Cultura e Extensão 
Universitária, na data de 20-11-2014. b) Curso de Difusão do Núcleo dos Direitos – 
Práticas na Promoção dos Direitos da Pessoa com Deficiência: Acessibilidade 
Digital na Comunicação, junto a Pró-Reitoria de Cultura e Extensão Universitária, 
na data de 17-11-2014. c) Curso de Difusão do Núcleo dos Direitos – Práticas de 
Promoção dos Direitos das Pessoas com Deficiência: o atendimento ao público, 
junto a Pró-Reitoria de Cultura e Extensão Universitária, na data de 02-03-2015. d) 
Curso de Difusão do Núcleo dos Direitos – Práticas de Promoção dos Direitos das 
Pessoas com Deficiência: Acessibilidade no Espaço Físico, junto a Pró-Reitoria de 
Cultura e Extensão Universitária, no período de 12 a 13-01-2015. e) Curso de 
Difusão do Núcleo dos Direitos – Práticas de Promoção dos Direitos das Pessoas 



  

com Deficiência: Preparação de Material Didático Acessível, junto a Pró-Reitoria de 
Cultura e Extensão Universitária, no período de 23 a 24-02-2015. f) Curso de 
Difusão do Núcleo dos Direitos – Práticas na Promoção dos Direitos das Pessoas 
com Deficiência: Acessibilidade em Eventos, junto a Pró-Reitoria de Cultura e 
Extensão Universitária, na data de 17-04-2015. ----------------------------------------------- 
 
 
II.6. Pedidos de Afastamento de Docente  
Referendados os pedidos de afastamento dos professores: Prof. Dr. Antonio 
Mauro Saraiva (Estocolmo e Jönköping, Suécia de 23-10 a 03-11-2014), Prof. Dr. 
Edison Spina (México – Cidade do México de 13 a 17 – 10-2014), Prof. Dr. 
Moacyr Martucci Júnior (Bruxelas – Bélgica e Madrid – Espanha de 06 a 16-11-
2014), Prof. Dr. Paulo Sérgio Licciardi Messeder Barreto (Redmond, EUA de 20 
a 30-11-2014), Prof. Dr. Jorge Luis Risco Becerra (Lima, Peru de 19 a 23-11-
2014 e Bucaramanga, Colômbia, de 05 a 09-11-2014). ------------------------------------- 
 
  
II.7. Relatórios de Afastamento 
Aprovados os relatórios de afastamento dos professores: Prof. Dr. Edison Gomi 
(Bogotá – Colômbia de 26 a 31-03-2014 e Amsterdan - Holanda de 20 a 26-08-
2014), Prof. Dr. Moacyr Martucci Júnior (Bruxelas – Bélgica de 06 a 13-09-2014 
e Guadalajara – México de 27 -09 a 01-10-2014), Cíntia Borges Margi (Phoenix – 
EUA de 07 a 11-10-14). ------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
II.8. Relatório de Atividades de Docente referente ao Período Probatório  
Aprovado o relatório de Atividades de Docente referente ao Período Probatório da 
Profª Drª Anarosa Alves Franco Brandão, com parecer favorável do Prof. Dr. 
Marco Aurélio Gerosa (IME). ------------------------------------------------------------------------ 

 
 

II.9. Reposição de Claro de Docente – Prof. Edson Fregni (Aposentadoria). 
Aprovada a reposição de Claro de Docente do Prof. Edson Fregni. ---------------------- 

 
 
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. ----------------------------------------------------------------------- 
 
                                                 ********* 


