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Saraiva, 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, Romero Tori. Professores Doutores: Cintia Borges Margi, 
Edson Satoshi Gomi, Marcos Antonio Simplício Júnior, Paulo Sérgio Cugnasca. 
Justificaram ausência os Professores: Jaime Simão Sichman, Marco Túlio 
Carvalho de Andrade, Moacyr Martucci Júnior. Funcionário Convidado: Cláudia 
Cristina Marcelino. 

 

I - EXPEDIENTE 

I.1. Análise das atas 279ª da Reunião do Conselho.  
 

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

a) Prof. Saraiva informou sobre a 4º ciclo de Avaliação Institucional da USP de 
2015, o anterior foi em 2009. Houve uma reunião no dia 28-11-2014, no 
auditório da FAU, com todos os Diretores das Unidades, Chefes e 
Secretárias de Departamento. Foram levantadas algumas questões sobre o 
que está sendo feito na USP, para onde se quer ir, os pontos fracos e fortes 
da Universidade, para propor um plano de metas no nível de departamento 
e de unidade. O dia 17 de abril de 2015 será a data limite da conclusão dos 
trabalhos. Ocorrerá nos mesmos moldes da avaliação anterior, com uma 
auto-avaliação, um plano de metas, e uma avaliação por comissão externa. 
No caso da Poli haverá mais de uma comissão avaliadora externa. 
Haverá uma comissão conjunta da Engenharia Elétrica e Mecânica. Para 
articular essas áreas, a Comissão local da Elétrica e Mecânica terá a 
coordenação dos Profs. Silvio Nabeta e Jurandir Itizo Yanagihara. O PCS 
levará para a reunião dessa comissão sugestão de nomes de assessores 
externos. Prof Saraiva pediu que encaminhassem sugestões 
imediatamente. -------------------------------------------------------------------------------- 

b) Prof. Saraiva lembrou sobre a  Abertura do Concurso de Livre-Docente – as 
Inscrições serão no período de 02 a 19-02-2015, Edital 094/2014. Será 
encaminhado um e-mail para todos e estará afixado no mural dentro da sala 
dos professores. ------------------------------------------------------------------------------- 

c) Prof. Saraiva informou que a confraternização do PCS será no dia 17-12-
2014, junto com a festa do Projeto de Formatura. No dia 18-12-14, haverá 
um jantar no Senzala por adesão, o qual convidou todos para participar. A 
Secretaria encaminhará um e-mail hoje com as informações. -------------------- 



  

d) Prof. Saraiva lembrou que a avaliação dos Projetos de Formatura será dias 
16 e 17 de dezembro, nas salas do Bloco B, C1-49 e C1-30. --------------------- 

e) Prof. Saraiva informou que o Prof. Francisco Enéas não irá renovar o  
Termo de Colaboração Sênior. ------------------------------------------------------------ 

f) Prof. Saraiva mencionou que recebeu um e-mail no dia 09-11-2014 do aluno 
Matheus Morgado, sobre a Oficina de Programação que foi realizada no dia 
08-11-14, em parceria com a ONG Promove, no evento Hour of Code - CEE 
Solidário, com o objetivo de levar um pouco do ensino de programação para 
crianças de baixa renda, informando que o evento foi um sucesso e que foi 
um dia muito especial para todos os alunos do Centro de Engenharia 
Elétrica que participaram. O CEE se esforçou muito para que este projeto 
saísse do papel e ganhasse vida, buscando ajuda da FDTE. Agradeceu a 
colaboração dos professores pelo empréstimo do LabSoft. O CEE disse 
também que esse dia ficará marcado na memória dos monitores e das 
crianças. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

 
I.2.2. Conselho Técnico Administrativo – CTA 
Não há matéria. 
 
I.2.3. Congregação 
Não há matéria. 
 
I.2.4. Comissão Administrativa da Engenharia Elétrica – CAEEL 

a) Prof. Saraiva informou que na reunião realizada em 13-11-2014, foi 
apresentado um Plano de Ação para os brigadistas do prédio da Engenharia 
Elétrica. O grupo de brigadistas do PCS: Nilton, Sérgio, Suzano, Edson, 
Antônio, Rubens, Mayra, Léia e Mariana, foram apresentados nesta reunião 
da CAEEL. Eles irão se reunir mensalmente para antecipar algumas 
medidas preventivas que devem ser coordenadas, tais como um plano de 
rota de fuga, reconhecimento do prédio e maneiras de identificação dos 
brigadistas. -------------------------------------------------------------------------------------- 

b) Prof. Saraiva mencionou que o Eng. Maurício, responsável pela reforma da 
sala C1-38, combinou com o Prof. André R. Hirakawa que o serviço estaria 
concluído até o final de novembro. Prof. Nabeta pediu para que o Prof. 
André Hirakawa fosse o interlocutor com a CAEEL, para tratar dessa 
reforma. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

c) Prof. Saraiva informou sobre o Balanço do CEE sobre a Semana de 
Engenharia Elétrica. O RD apresentou o balanço do evento, que teve 
palestras e minicursos. Também foi sugerido antecipar a preparação desse 
evento, considerando o calendário do Biênio, de maneira que até março ou 
abril o evento esteja definido, o que deve proporcionar maior participação 
dos alunos, sem prejuízo das aulas. ----------------------------------------------------- 

d) Prof. Saraiva esclareceu a respeito de alguns pontos sobre o Curso de 
Engenharia de Computação da Poli na USP Leste e seu futuro na Escola. 
Prof. Saraiva explicou que a ideia de oferecimento desse curso partiu da 
Reitoria e que havia a necessidade do atendimento de uma demanda 
daquela região. No entanto, o cenário mudou atualmente e existe uma 
grande preocupação com a manutenção desse curso, pois não há previsão 
de contratação de docentes e, não há um local adequado para o prédio na 
USP Leste, pois a área destinada ao prédio ainda está interditada; desta 
forma, o curso não poderá prosseguir. Passadas as eleições e a greve foi 



  

proposto que em 2016 não houvesse a realização do vestibular para esse 
curso. Para os alunos atuais, aprovados no vestibular para 2014, já existe 
uma proposta de absorvê-los na Poli como um todo, através do processo de 
transferência interna. Na primeira etapa, serão transferidos todos os alunos 
do curso da USP Leste (46) para o curso Cooperativo Butantã; na segunda 
etapa, os alunos poderão solicitar a transferência para uma ênfase da 
Engenharia Elétrica; na terceira etapa, os alunos poderão solicitar a 
transferência para outros cursos da Poli. Para os ingressantes em 2015, 
existe uma proposta de se fazer um processo de absorção desses alunos, 
logo após eles cursarem o 1º ano. A diferença é que esses alunos vão 
cursar a EC-3 do 1º ano, apesar de estar no curso de Engenharia de 
Computação-Sistema Corporativo. A transferência propriamente dita será 
realizada em janeiro de 2016, no próximo processo de transferência. Essa 
proposta está sendo encaminhada e será decidida na reunião da CG. Por 
fim, o Prof. Saraiva agradeceu o apoio de todos os Departamentos para 
viabilizar a absorção dos alunos desse curso. ---------------------------------------- 
 

I.2.5. Comissão de Graduação e Coordenadoria dos Cursos Quadrimestrais 
a) Prof. Paulo informou que houve discussões na CG sobre a EC-3 e 

mencionou que está prevista para a próxima reunião a discussão sobre a 
Estrutura Curricular para o 3º ao 5º ano. Serão também discutidas as 
disciplinas do Bloco Vermelho e pacotes de Disciplinas Optativas Livres 
(Bloco Amarelo). ------------------------------------------------------------------------------- 

b) Prof. Paulo informou que ocorrerá nos dias 16 e 17-12-14 a apresentação 
dos Projetos de Formatura dos Alunos do PCS. No dia 16 ocorrerá a 
apresentação prática dos trabalhos nas salas C1-30 e C1-49, com 28 
grupos, sendo que cada trabalho será avaliado por uma banca composta 
por 3 avaliadores. No dia 17 as apresentações para as bancas serão de 45 
a 60 minutos nas salas do bloco B e, após as apresentações, haverá a 
premiação e o coquetel de encerramento. --------------------------------------------- 

c) Prof. Paulo informou que, juntamente com o Prof. João Batista, está em 
tratativas com a FTDE para fornecimento de prêmios para os Projetos de 
Formatura de 2015. --------------------------------------------------------------------------- 

d) Prof. Paulo mencionou que os representantes do CEE estiveram na Reunião 
da CoC-PCS para relatar os resultados da 1ª SEnEC-  Semana da 
Engenharia Elétrica e de Computação. A ideia é criar a cultura da 
participação dos alunos em cursos e palestras, com assuntos mais atrativos 
aos diversos anos, nas próximas versões. Foi sugerido que essa semana 
seja organizada com maior antecedência para não atrapalhar o calendário 
de aulas. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

e) Prof. Paulo comunicou que ocorreu o ENADE no dia 23-11-2014. 
Aparentemente a participação, dos alunos da Computação opcional neste 
ano foi pequena. ------------------------------------------------------------------------------- 

f) Profª Selma mencionou que é necessário aprovar nesta reunião as ementas 
das disciplinas do 3º ano da EC-3, para entrar na reunião da CG de 
fevereiro. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

g) Prof. Saraiva comunicou que está havendo uma reestruturação dos 
processos onde o Reitor delega maiores competências para as Unidades, 
relacionadas a projetos e convênios de pesquisa, e certamente também nas 
áreas de Graduação e Pós-Graduação. ------------------------------------------------ 

 



  

I.2.6. Comissão de Estágios 
a) Prof. Risco mencionou que, com a colaboração do Prof. Sidnei, estiveram 

participando de uma reunião na FIESP no dia 25-11-2014, a respeito de um 
lote de bolsas do Inova RH. Foram discutidos nessa reunião os detalhes 
sobre o programa com 24 bolsas para alunos em Mestrado, Graduandos e 
Graduados do PCS e que a Comissão de Estágios intensificará o contato 
junto ao Instituto Euvaldo Lodi. ------------------------------------------------------------ 

b) Prof. Risco lembrou que em janeiro se iniciará um novo módulo de estágio 
com aproximadamente 35 alunos e que as contrações já estão adiantadas. - 

c) Prof. Sidnei informou que estará em contato com a ABINEE - Associação 
Brasileira de Indústria Elétrica e Eletrônica, para que seja dado maior 
suporte às ações de Estágio para o Curso Cooperativo. --------------------------- 

 
 
I.2.7. Comissão de Pós-Graduação 

a) Profª Anna informou que está havendo aumento de solicitação de 
autorização para redação em inglês de teses e dissertações. Nesta CCP 
houve 3 solicitações (2 de mestrado e 1 de doutorado). ---------------------------- 

b) Profª Anna comunicou a relação de disciplinas oferecidas no 1º e no 2º 
períodos de 2015. Teremos 9 disciplinas a serem oferecidas no 1o período e 
2 disciplinas para o 2o período. ------------------------------------------------------------ 

c) Profª Anna informou que sobre o Relatório CAPES, os docentes devem 
conferir os dados de 2013, inseridos na plataforma Sucupira; caso haja 
discrepâncias, sugere corrigir o CV Lattes ou relatar ao PPGEE os erros e 
dados incompletos. Esclarece que as correções do CV Lattes, relativos aos 
anos de 2013 e 2014, devem ser realizadas até 17-12-2014, pois devem-se 
importar os dados de 2014 e corrigir os dados de 2013 ainda antes do 
recesso. Os dados fornecidos pelos docentes são fundamentais para a 
avaliação do programa; foi solicitada a gentileza de fornecerem todo e 
qualquer dado relevante à PG, de forma completa e correta. --------------------- 

d) Profª Anna informou que a prova de conhecimentos para ingresso no 
PPGEE foi realizada no dia 26-11-2014, sendo que na Área de Engenharia 
de Computação houve 29 inscritos e, dentre estes, somente 17 alunos 
foram convocados para a fase de arguição, a ser realizada no próximo dia 
09-12-2014. ------------------------------------------------------------------------------------- 

e) Profª Anna comunicou que o PPGEE está revendo todos os processos de 
PG. Iniciou com o processo de defesas, que tem que ser ajustado não só ao 
novo Regulamento do Programa e Regimento da USP, mas também em 
relação aos dados necessários para o preenchimento do relatório CAPES 
na plataforma Sucupira. --------------------------------------------------------------------- 

f) Profª Anna informou que o Prof. Gomi relatou que não há nada de novo 
sobre Finanças. O fluxo de processos e uso da verba PROAP continua 
sendo extremamente complexo. ---------------------------------------------------------- 
 

I.2.8. Comissão de Pesquisa 
a) Prof. Saraiva informou que houve uma seleção de bolsas de Iniciação 

Científica da AEP e que houve 70 candidatos. ---------------------------------------- 

b) Prof. Saraiva relatou que a PRP fez algumas visitas às Unidades para 
conversar com os coordenadores de NAPs, para incentivar novos NAPs e a 
manutenção dos existentes. ---------------------------------------------------------------- 

 



  

I.2.9. Comissão de Cultura e Extensão Universitária 
a) Prof. Carlos informou que a reunião aconteceu no dia 06-11-2014. 

Mencionou que foram aprovados pela CCEx os pedidos de alteração de 
ministrante, no curso “Tecnologia da Informação Bancária”, coordenado pelo 
Prof. Dr. Edison Spina. ---------------------------------------------------------------------- 

b) Prof. Carlos mencionou que foram aprovados os relatórios de encerramento 
dos cursos “MBA – Gestão da Inovação em TI”, e “MBA – Inovação 
Tecnológica em Comunicação e Redes”, ambos coordenados pelo Prof. 
Wilson Ruggiero. ------------------------------------------------------------------------------ 

c) Prof. Carlos disse também que foi aprovado o cancelamento do curso “MBA 
– Gestão da Inovação em TI”, coordenado pelo Prof. Wilson Vicente 
Ruggiero. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

d) Prof. Carlos informou que foi solicitada, pelos alunos, a prorrogação do 
prazo para a conclusão dos cursos de especialização, pois não é 
automaticamente concedida. A prorrogação deve ser solicitada antes do 
término do curso, com justificativas plausíveis tanto do aluno como do 
coordenador do curso, munidas de documentação comprobatória (por 
exemplo, de doença ou outro motivo relevante). ------------------------------------- 

e) Prof. Carlos disse também que a Reitoria determinou que novos cursos a 
serem realizados por meio da FUSP necessitarão de convênio, a exemplo 
do que ocorre com as demais fundações de apoio (FDTE, FCAV, etc.). 
Recomenda-se que cursos com a FUSP sejam propostos com mais 
antecedência. ---------------------------------------------------------------------------------- 
 

I.2.10. Comissão de Informática 
Não há matéria 
 
I.2.11. Comissão de Bibliotecas 
Não há matéria 
 
I.2.12. Secretaria do Departamento 

a) Léia informou que a funcionária Mayra está de licença médica e na 
sequência entrará em férias, ficando afastada até o 02-02-15. ------------------- 

b) Léia comunicou que a funcionária Mariana estará ajudando na área de 
Pesquisa e Extensão e na Chefia do Departamento. -------------------------------- 

c) Léia disse também que a funcionária Patrícia estará ajudando nos assuntos 
de Pós-graduação do PCS, estágio e comunicação. -------------------------------- 

d) Léia disse também que a secretaria como todo está colaborando muito e 
conta com a colaboração de todos os docentes. ------------------------------------- 
 

I.2.13. Palavra aos Conselheiros 
a) Prof. Sidnei relatou que estão sendo gravadas cenas sobre o Patinho Feio, 

com participação dos professores: Wilson, Massola, Edith, Edson Fregni, 
Piqueira entre outros, com o objetivo de ter um vídeo para utilização na 
difusão junto aos alunos do 2º. grau que vão prestar o vestibular e mostrar o 
que foi já feito na Poli e o que está sendo feito hoje em dia. ---------------------- 

b) Prof. Gomi convida para seminário sobre Proteção de Dados Pessoais no 
Brasil e sobre Projeto de Lei que entrará em discussão do Congresso no 
ano de 2015. A organização do seminário conta com colaboração da Profa. 
Piedade Costa e do Prof. Renato Leite, além do PECE e da Seção Sul 
Brasil do IEEE. --------------------------------------------------------------------------------- 



  

c) Prof. Rady relatou sobre a organização do XIII SITRAER - Air Transportation 
Symposium, que aconteceu nos dias 17 a 19-11-2014; foi muito bom, houve 
cerca de 30 alunos participando dos laboratórios do PCS envolvidos. --------- 

d) Profª Anna relatou que foram recebidos 2 suecos da Empresa Ericsson, que 
visitaram a USP e a Unicamp. No PCS os professores Kechi, Cintia, Bruno e 
Marcos Simplício participaram. Foram discutidos a atuação do PCS e 
possíveis projetos que poderão surgir. -------------------------------------------------- 

e) Prof. Paulo Cugnasca lembrou que o PCS obteve 5 estrelas no Guia de 
Estudantes novamente. --------------------------------------------------------------------- 

f) Profª Selma agradece a colaboração dos professores ativos e aposentados 
com Plano Sênior nas atividades da EC-3. --------------------------------------------- 

g) Prof. Sidnei sugere um planejamento para cobrir as vagas dos docentes 
aposentados. ----------------------------------------------------------------------------------- 

h) Prof. Sidnei mencionou que há necessidade de disponibilizar carga didática 
para atender as demandas geradas pela ausência dos docentes em 
programa de pós-doc. ------------------------------------------------------------------------ 
 
 

II - ORDEM DO DIA 
II.1. Graduação 
II.1.1. Aprovação do Aumento de Vagas Nos Cursos do PCS. 
Aprovada a solicitação de aumento das vagas nos cursos do PCS sendo 5 a mais  
em cada ênfase, passando a 40 vagas por ênfase. ------------------------------------------- 
 
II.1.2. Participação do PCS no Módulo de Disciplinas Engenharia de Sistemas 
Complexos. 
Aprovada a solicitação de participação do PCS no Módulo de Disciplinas 
“Engenharia de Sistemas Complexos”.  Serão oferecidas desde que sejam 
atendidas as disciplinas de carga obrigatória. -------------------------------------------------- 
 
II.1.3. Discussão de Critério para Equilibrar Oferecimento de Optativas Livres 
com a Carga de Disciplinas Obrigatórias. 
Há consenso de que é necessário equilibrar o oferecimento de optativas livres com 
as cargas de disciplinas obrigatórias. Será tratado no próximo Workshop de 
Graduação. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
II.1.4. Participação de Docente na Escola de Engenharia de Lorena 
Aprovada a participação da Prof.ª Dr.ª Lúcia Vilela Leite Filgueiras na Escola de 
Engenharia de Lorena no 1º Semestre de 2015, todas as 5as. feiras das 14h à 
17h40, sem prejuízo de carga didática. ---------------------------------------------------------- 
 
 
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 Pedro Monteiro Kayatt e Rosalia Edith Caya Carhuanina. -------------------- 
 
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 Alexandre dos Santos Mignon Filho, Cleber Silva Ferreira da Luz e 
Daniel Lins da Silva. --------------------------------------------------------------------------------- 



  

 
II.2.3.  Proposta de Banca para Dissertação de Mestrado 
Aprovada a banca para Dissertação de Mestrado do aluno Heider Berlink de 
Souza. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
II.3. Pesquisa 
II.3.1. Pós-Doutoramento 
Aprovados os Pedidos de Pós-Doutoramento dos pós-doutorandos: Davoud 
Taghawi-Nejad, cujo título da pesquisa é “Using a Gausian-Process Metamodel to 
Calibrate an Agent-Based Model”, sob orientação do Prof. Dr. Jaime Simão 
Sichman; e Henrique Dezani, cujo título da pesquisa é “Criação de Narrativas 
Interativas Algorítmicas para Jogos Digitais Educacionais Baseadas em Modelos 
de Redes de Petri”, sob orientação do Prof. Dr. Ricardo Nakamura. --------------------- 
 
II.3.2. Proposta de Projeto de Pesquisa 
Aprovada a proposta do Projeto “Building Internet of Things Over Secure and 
Flexible Wireless Sensor Networks”, a ser realizado de 05-01-15 a 02-03-16, 
através da LG Electronics do Brasil LTDA (LGEBR), sob a coordenação Prof.ª Dr.ª 
Cíntia Borges Margi, envolvendo os laboratórios LARC – Lab. de Arquitetura de 
Redes de Computadores, LAA – Lab. de Automação Agrícola e LTI – Lab. de 
Técnicas Inteligentes. Este projeto tem recursos envolvidos na ordem de R$ 
633.157,10. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
II.3.3. Proposta de Cooperação em Pesquisa 
Aprovada a Proposta de Cooperação em Pesquisa do Projeto “Modelo de 
Coordenação da Operação de Processos Urbanos em Cidades Inteligentes”, a 
ser realizado de 21-01-2015 a 20-01-2017, sob coordenação do Prof. Dr. José 
Sidnei Colombo Martini e do Prof. Dr. André Riyuiti Hirakawa, envolvendo o 
laboratório LSA – Laboratório de Sistemas Abertos e Smart Lab. ------------------------ 
 
II.3.4. Participação de Docente em Atividade de Pesquisa: 
a) Atividades de Convênio/Contrato (art.16) 
Aprovado o pedido de participação em Atividade de Pesquisa da Prof.ª Dr.ª Cíntia 
Borges Margi no Projeto “Building Internet of Things Over Secure and Flexible 
Wireless Sensor Networks”, através da LG Electronics do Brasil LTDA (LGEBR), 
pelo período de 05-01-2015 a 31-03-2016, como coordenadora. ------------------------- 
 
II.3.5. Programa de Professor Visitante 
Aprovado o Programa de Cátedras Lévi-Strauss-USP / Embaixada da França do 
professor visitante Prof. Florent Pratlong, sob responsabilidade do Prof. Dr. Moacyr 
Martucci Junior. ----------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
II.4. Pesquisa e Extensão 
II.4.1. Proposta de Projeto de Pesquisa e Extensão 
Aprovada a proposta do Projeto de Pesquisa e Extensão “Pesquisa em 
Padronização, Digitalização e Análise de Dados de Biodiversidade de 
Polinizadores – Fase 2”, a ser realizado de 02-01-15 a 30-05-15, através do 
Fundo Brasileiro para a Biodiversidade (FUNBIO) sob a coordenação Prof. Dr. 
Antonio Mauro Saraiva, envolvendo o laboratório LAA – Lab. de Automação 



  

Agrícola e o BioComp. Este projeto tem recursos envolvidos na ordem de 
R$108.096,00. ------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
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. Antonio Mauro Saraiva no Projeto “Pesquisa em Padronização, Digitalização 
e Análise de Dados de Biodiversidade de Polinizadores – Fase 2”, através do 
Fundo Brasileiro para a Biodiversidade (FUNBIO), pelo período de 02-01-15 a 30-
05-15, como coordenador. --------------------------------------------------------------------------- 
 
 
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: Prof. Dr. 
Kechi Hirama no curso “Especialização – MBA – Tecnologia de Software”, na 
disciplina “Projeto Integrado”, no período de 23-02 a 04-05-2015, com carga de 30 
horas semestrais, através do PECE – EPUSP, Prof.ª Dr.ª Selma Shin Shimizu 
Melnikoff no curso “Especialização – MBA – Tecnologia Metro-Ferroviária”, na 
disciplina “Automação e Engenharia de Software”, no período de 12-02 a 20-02-
2015, com carga horária de 15 horas semestrais, através do PECE - EPUSP. ------- 
b) Atividades de Convênio/Contrato (art.15) 
Aprovados os pedidos de participação dos professores: Prof. Dr. José Sidnei 
Colombo Martini nas atividades: Vice-coordenador do Curso “MBA - Direito em 
TI”, junto ao PECE – EPUSP, pelo período de 12-01-2015 a 31-12-2016; “Membro 
do Conselho do Departamento de Infraestrutura”, junto a FIESP - Federação das 
Indústrias do Estado de São Paulo, pelo período de 19-02 a 31-12-2015; “Membro 
do Conselho Tecnológico”, junto ao SEESP - Sindicato dos Engenheiros do Estado 
de São Paulo, pelo período de 12-01 a 31-12-2015; “Membro do Conselho 
Curador”, junto a FITEC - Fundações para Inovações Tecnológicas, pelo período 
de 12-01-2015 a 19-07-2017, “Membro do Conselho Técnico”, junto ao ITS – 
Instituto de Tecnologia de Software, pelo período de 12-01-2015 a 17-07-2015; 
Prof. Dr. Kechi Hirama na atividade “Vice - Coordenador do Curso de 
Especialização – MBA – Tecnologia de Software”, junto ao PECE – EPUSP, pelo 
período de 23-02-2015 a 23-08-2017; Profª Drª Selma Shin Shimizu Melnikoff na 
atividade de “Coordenadora do Curso de Especialização – MBA – Tecnologia de 
Software”, junto ao PECE – EPUSP, pelo período de 23-02-2015 a 23-08-2017. ---- 
 
II.5.2. Renovação de Credenciamento de Currículo junto à CERT 
Aprovada a solicitação de renovação de credenciamento de currículo junto à CERT 
da Profª Drª Regina Melo Silveira e do Prof. Dr. Pedro Luiz Pizzigati Corrêa. ---- 
 
 
II.6. Pedidos de Afastamento de Docente  
Referendados os pedidos de afastamento dos professores: Prof. Dr. Antonio 
Mauro Saraiva (Bogotá - Colômbia de 17 a 22-11-2014); Prof. Dr. Jorge Luis 
Risco Becerra (Lima - Peru de 19 a 23-11-2014); Prof. Dr. Moacyr Martucci 
Júnior (Bruxelas - Bélgica de 24 a 29-11-2014 e Corunã – Espanha, Bruxelas – 
Bélgica e Santander- Espanha de 08 a 20-12-2014); e Prof.ª Dr.ª Tereza Cristina 
Melo de Brito Carvalho (San Diego, CA - EUA de 06 a 14-12-2014). ------------------ 



  

II.7. Relatórios de Afastamento 
Aprovados os relatórios de afastamento dos professores: Prof. Dr. Edison Spina 
(Moscow - Rússia de 19 a 28-09-2014; e Cidade do México - México de 13 a 17-
10-2014); e Prof. Dr. Paulo Sérgio Licciardi Messeder Barreto (Redmond – 
Estados Unidos de 20 a 30-11-2014). ------------------------------------------------------------ 
 
 
II.8. Escala de férias de Docentes em 2015 
Aprovada a escala de férias de Docentes em 2015. ------------------------------------------ 
 
 
II.9. Calendário de Reuniões do Conselho em 2015. 
Aprovado o calendário de reuniões do Conselho de 2015. --------------------------------- 
 
 
Nada mais a constar, a reunião deu-se por encerrada às 10h45 e eu, Léia Sicília, 
Secretária do Departamento de Engenharia de Computação e Sistemas Digitais, 
redigi e digitei a presente ata. ----------------------------------------------------------------------- 
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