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ATA DA 281ª REUNIÃO DO CONSELHO DO DEPARTAMENTO DE 
ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO E SISTEMAS DIGITAIS - PCS 
 
Realizada em: 05-02-2015, às 08h25min. 
 
Presentes: Professores Titulares: Anna Helena Reali Costa, Antonio Mauro 
Saraiva, José Sidnei Colombo Martini, Selma Shin Shimizu Melnikoff, Wilson 
Vicente Ruggiero. Professores Associados: Jaime Simão Sichman, Jorge Rady 
de Almeida Júnior, Líria Matsumoto Sato, Marco Túlio Carvalho de Andrade, Paulo 
Sérgio Licciardi Messeder Barreto. Professores Doutores: Cintia Borges Margi, 
Edson Satoshi Gomi, Marcos Antonio Simplício Júnior. Justificaram ausência os 
Professores: Andre Riyuiti Hirakawa, João José Neto, Moacyr Martucci Júnior, 
Paulo Sérgio Cugnasca, Tereza Cristina Melo de Brito Carvalho. Funcionários 
Convidados: Edson de Souza e Mariana Caires Nunes. 
 
 
I. EXPEDIENTE 
 
I.1. As análises das atas 279ª e 280ª da Reunião do Conselho serão realizadas na 
reunião do mês de março. --------------------------------------------------------------------------- 
 
 
I.2. Comunicações 
I.2.1. Chefia do Departamento  

a) Prof. Saraiva lembrou que a Avaliação Institucional da USP acontecerá este 
ano e os relatórios devem ser concluídos até o dia 17-05-2015; indicou a 
Prof.ª Anna para liderar os trabalhos no Departamento. Solicitou apoio dos 
docentes, dada a importância do processo. A avaliação será feita sobre o 
período dos últimos 4 anos, no entanto, o processo prevê uma auto-
avaliação dos últimos 5 anos (de 2010 a 2014) e a elaboração da proposta 
do Departamento para os próximos 4 anos seguintes. Prof. Saraiva 
enfatizou que o prazo é curto e que a elaboração dos documentos deve ser 
iniciada o mais breve possível. Haverá o preenchimento de um formulário 
online, semelhante à avaliação passada e, após o preenchimento, no 
segundo semestre, uma comissão externa visitará o Departamento. 
Informou que, como a Poli é uma unidade grande, haverá diversas 
comissões que atenderão determinados agrupamentos. No grupo 
Mecânica/Elétrica os professores Jurandir Itizo Yanagihara (PME) e Silvio 
Ikuyo Nabeta (PEA) foram indicados como coordenadores. O Prof. Saraiva 
lembrou que, na reunião com o Prof. Luiz Nunes de Oliveira, presidente da 
CERT, foi mencionada a possibilidade da avaliação individual de docentes 
levando em conta especificidades dos Departamentos, desde que isso seja 
contemplado no plano do departamento. ----------------------------------------------- 

b) Prof. Sidnei enfatizou que o processo de Avaliação Institucional requer a 
participação de todos. Comentou que o material encaminhado para a CERT 
deve ser contemplado no plano do Departamento e que a avaliação é muito 
importante e, portanto, requer uma reflexão mais aprofundada. ----------------- 

http://www2.pcs.usp.br/pcsv6/index.php/menucolaboradores/117-colaboradores/247


  

c) Prof. Saraiva concorda que o processo de avaliação dever ser reflexivo e 
bastante discutido por todos do departamento. --------------------------------------- 

d) Prof. Saraiva informou que continua aberto o edital para Concurso de Livre-
Docente (Edital 094/2014). As inscrições ocorrem no período de 02-02 a 19-
02-2015. As informações do concurso estão afixadas no mural na sala de 
professores do Departamento. ------------------------------------------------------------ 

e) Prof. Saraiva comunicou que haverá a Eleição do Representante dos 
Antigos Alunos da USP junto ao Conselho Universitário, que ocorrerá no dia 
20-02-2015, no Serviço de Órgãos Colegiados e Concursos. Acredita que os 
docentes receberão e-mail convidando-os a participar. ----------------------------- 

f) Prof. Saraiva expôs a intenção de comemorar o aniversário do PCS que 
será em (22-03-2015) em um jantar, que será marcado logo após o início 
das aulas, o que ocorrerá no 23-02-2015. Serão convidados o Prof. Massola 
e o Prof. Fregni, assim como outros professores aposentados. ------------------ 

g) Prof. Saraiva parabenizou as apresentações dos Projetos de Formatura que 
ocorreram nos dias 16 e 17 de dezembro de 2014. Agradeceu a 
colaboração de todos e afirmou que foi bastante positiva. No final do dia 17 
ocorreu, também, a Confraternização de final de ano do Departamento, 
juntamente com o encerramento do evento de Projeto de Formatura. ---------- 

h) Prof. Saraiva mencionou que o jantar de final de ano do Departamento, que 
ocorreu no restaurante Senzala, por adesão, no dia 18-12-14, foi muito bom 
e foi uma oportunidade do grupo interagir informalmente. ------------------------- 

i) Prof. Saraiva informou que nos dias 23 a 25-01-2015 ocorreu a 3ª Maratona 
de Desenvolvimento de Jogos Eletrônicos Global Game Jam, evento esse 
coordenado no PCS pelo Prof. Ricardo Nakamura, que agradeceu ao 
Departamento pelo apoio. Foi circulado entre os presentes um relatório com 
os resultados. Prof. Saraiva complementou que este tipo de evento traz 
visibilidade para a instituição e solicitou um breve relato para ser publicado 
no site do PCS. -------------------------------------------------------------------------------- 

j) Prof. Saraiva comunicou que o Pró-Reitor de Graduação está discutindo 
novas formas de ingresso na Universidade, alternativas ou em paralelo à 
FUVEST. Mencionou, ainda, que uma das propostas preliminares é levar 
em consideração a nota do Enem, através do SISU, para o preenchimento 
de 10% das vagas. É uma oportunidade de incentivar o ingresso de alunos 
de outros Estados na Universidade de São Paulo. ----------------------------------- 

k) Prof. Saraiva informou que 5 funcionários do PCS aderiram ao Programa de 
Incentivo à Demissão Voluntária (PDIV) e foram aprovados. As demissões 
dos aprovados em toda a USP ocorrerão no final dos meses de fevereiro 
(Sérgio e Lígia), março e abril (Tania, Célia e Luís Tinoco). Comunicou, 
também, que haverá uma reunião com os técnicos no dia 06-02-2015, para 
apresentação da nova forma de organização de trabalho. O funcionário Ákio 
será o líder dos técnicos, auxiliado pelo funcionário Nilton. Afirmou ainda 
que, com a saída dos funcionários do PCS, a colaboração dos 
Departamentos para a gestão da CAEEL deve ser rediscutida, uma vez que 
o PCS tem assumido o posto há alguns anos. ---------------------------------------- 

l) Prof. Saraiva comunicou que ocorreu, nos dias 29 e 30-01-2015, a 9ª edição 
do WTA, coordenado pelo Prof. João José Neto. Informou, também, que em 
2016 o evento fará 10 anos de realização. Acrescentou que o WTA merece 
mais exposição e divulgação. Portanto, além de contar com a participação 
do PCS, sugeriu que o Prof. João procurasse recursos junto a FAPESP e 



  

alterar a data de realização do evento que, atualmente, é realizado no 
período de férias. ------------------------------------------------------------------------------ 

m) Prof. Sidnei enfatizou a necessidade de maior divulgação desse evento. ----- 
 
I.2.2. Conselho Técnico Administrativo – CTA 

a) Prof. Saraiva comentou que o acordo que existia sobre o transporte para 
participação em bancas, dentre outras coisas, entre a EPUSP e a 
Engenharia de São Carlos, está sendo rediscutido. No entanto, a 
informação concreta da nova sistemática ainda deve ser confirmada. --------- 

b) Prof. Saraiva comunicou que o Prof. Silvio Barbin (PTC) foi nomeado o 
editor chefe de Microondas de todo o IEEE. ------------------------------------------- 

c) Prof. Saraiva informou que o Prof. Silvio Barbin junto com a Prof.ª Fátima 
Salete Correra (LME) estão trabalhando na criação de um laboratório de 
Gigahertz, que irá trabalhar em conjunto com o IAG, através de um projeto 
de uma rede de Astronomia em São Paulo, patrocinado pela FAPESP. ------- 

d) Prof. Saraiva expôs que a Prof.ª Liedi pediu que encaminhassem à Diretoria 
a priorização das obras nos Departamentos. Uma vez que os recursos são 
escassos, a Diretoria propôs uma sistemática em que tópicos mais 
relevantes, como segurança e aspetos sanitários, sejam priorizados. 
Completou que a Diretoria, sempre que pertinente, entrará com 50% dos 
recursos e o Departamento com os outros 50%. ------------------------------------- 

e) Prof. Saraiva informou que o Prof. Piqueira colocou em discussão como os 
diversos Departamentos absorveriam os alunos do curso de Engenharia de 
Computação Ênfase em Sistemas Corporativos nos cursos existentes. 
Acrescentou que os Chefes de Departamento chegaram à conclusão que 
não havia tempo hábil para a discussão da questão nos respectivos 
Conselhos de Departamento e CoCs. Desta forma, os próprios chefes 
determinaram a distribuição dessas 50 vagas. ---------------------------------------- 

f) Prof. Saraiva citou que, no Guia do Estudante, todos os cursos da Poli 
ganharam mais uma vez 5 estrelas, menos o curso de Engenharia Elétrica 
Ênfase em Telecomunicações que ganhou 4 estrelas. ----------------------------- 

g) Prof. Saraiva comentou que o Prof. Piqueira foi eleito para a Academia 
Brasileira de Engenharia. ------------------------------------------------------------------- 

h) Prof. Saraiva citou que a Prof.ª Liedi comentou que, em relação às 
publicações, os países com mais relações internacionais, são os países que 
têm mais impacto e mais citações de seus trabalhos. Reforçou a importância 
da Internacionalização. ---------------------------------------------------------------------- 

i) Prof. Saraiva informou que, na reunião do Conselho Gestor do Campos, foi 
decidido que não haverá mais as grandes festas de alunos e que os 
Dirigentes se manifestarão sobre o número de pessoas e o local das festas. 

j) Prof. Saraiva comentou que o Prof. Massola mandou uma carta para a 
diretoria sugerindo que o auditório amarelo seja nominado “Prof. Dr. José 
Augusto Martins”, Ex-Diretor da EPUSP. ----------------------------------------------- 

 
I.2.3. Congregação 

a) Prof. Saraiva comunicou que o Prof. Benedito Braga (PHA) foi nomeado 
Secretário de Recursos Hídricos do Estado de São Paulo. ------------------------ 

b) Prof. Sidnei complementou a fala do item anterior afirmando que a Prof.ª 
Mônica Porto será a secretária adjunta do Prof. Benedito Braga e destacou 
a importância da demanda de professores detentores do conhecimento 
técnico para auxiliar os Órgãos do Estado. -------------------------------------------- 



  

c) Prof. Saraiva comentou que a EPUSP está discutindo, com a Universidade 
de Paris, a criação de um curso de diploma duplo em conjunto entre ambas 
as universidades. ------------------------------------------------------------------------------ 

d) Prof. Saraiva passou alguns rápidos informes: (I) a ParisTech montará um 
escritório internacional na EPUSP, em espaço cedido pela Diretoria; (II) As 
obras nos prédios do Ciclo Básico terminaram oficialmente; (III) O curso de 
Engenharia de Minas e Metalurgia completou 75 anos no final de 2014; (IV) 
O Prof. Piqueira informou que o custo anual por aluno é de R$ 50.000,00; 
(V) A Revista Politécnica passará a ser editada pela editora Springer e o 
Prof. Vanderley Moacyr John e o Prof. José Reinaldo Silva estão à frente do 
processo de edição.. ------------------------------------------------------------------------- 

e) Prof. Saraiva mencionou que a Festa do Livro realizada em alguns prédios 
da Poli contou com a presença de cerca de 130.000 pessoas. De forma 
geral, apesar dos transtornos devido à quantidade de pessoas circulando 
nos prédios, o recebimento deste tipo de evento foi considerado positivo 
pela EPUSP. Acrescentou que é função da EPUSP sediar eventos de 
incentivo à cultura. ---------------------------------------------------------------------------- 

f) Prof.ª Cíntia lembrou que é necessário ter um cuidado com a determinação 
das datas destes eventos, pois no período de realização da Feira do Livro, 
os alunos do curso quadrimestral estavam em período de prova. --------------- 

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

a) Prof. Saraiva comunicou que o Engenheiro Gaban informou que o reparo 
das paredes do prédio, danificadas em razão das obras nos corrimões, está 
prevista em contrato e que foi marcada uma reunião para que se cobrem os 
acertos. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

b) Prof. Saraiva informou que, devido ao acidente, ocorrido com um estudante 
em um laboratório do PEA, por estar com calçados inadequados (chinelos), 
levantou-se a necessidade de ter orientações de segurança nos laboratórios 
para que este tipo de acidente seja evitado. Acrescentou que no PEA serão 
afixadas orientações de segurança nas portas dos laboratórios. - 

c) Prof. Saraiva expôs que está sendo avaliada na CAEEL a possibilidade de 
instalar a rede EDUROAM, para o que se necessitará comprar antenas para 
cobrir todo o prédio de Engenharia Elétrica. ------------------------------------------- 

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

a) Prof. Saraiva informou que o Workshop de Graduação se realizará no dia 
30-07-2015. ------------------------------------------------------------------------------------- 

b) Prof. Wilson expôs sua opinião de que a realização do Workshop em 
dezembro proporcionava maior engajamento dos professores, uma vez que 
a discussão dos assuntos era seguida da execução, deixando-a fresca na 
memória. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

c) Prof.ª Selma afirmou que a realização do Workshop em julho proporcionou 
um prazo maior para a elaboração das ementas da EC3, possibilitando um 
maior detalhamento. Além disso, permitiu que os esforços de final de ano 
fossem focalizados nas apresentações dos Projetos de Formatura. ------------ 

d) Prof.ª Selma expôs que o processo de transferência está em andamento e 
está sendo feito manualmente. Para os cursos da EC-3, o cálculo da média 
para a transferência considera as disciplinas do 1º ano, comuns a todos os 
cursos (disciplinas do bloco laranja) e os alunos podem optar por até 3 
cursos, listados na ordem de preferência. Acrescentou que o processo 



  

possui 3 etapas: a primeira consiste na transferência entre cursos similares; 
a segunda compreende as transferências entre os cursos das grandes 
áreas; a terceira e última etapa permite a transferência entre todos os 
cursos da EPUSP. Afirmou ainda que, na primeira fase, os alunos de 
Engenharia de Computação Ênfase em Sistemas Corporativos foram todos 
transferidos para o curso de Engenharia de Computação, com exceção de 1 
(um) aluno, que não incluiu a opção por esse curso. -------------------------------- 

e) Prof. Saraiva informou que todos os 48 alunos do curso destinado a USP 
Leste se inscreveram no processo de transferência, incluindo os 2 alunos 
com matrícula trancada. Acrescentou que, dentre os alunos, 58% (28 
alunos) colocaram o curso de Engenharia de Computação como primeira 
opção; 10 alunos colocaram como primeira opção cursos diversos da 
Engenharia Elétrica; e que apenas 1 (um) aluno não colocou como opção o 
curso de Engenharia de Computação. -------------------------------------------------- 

f) Prof. Saraiva parabenizou os funcionários Mariana e Antônio pelos esforços 
empreendidos para o bom andamento do processo de transferência. ---------- 

g) Prof.ª Selma informou que já foi elaborada uma proposta de distribuição e 
matrícula dos alunos transferidos nas disciplinas. Acrescentou que os 
alunos da USP Leste, que forem transferidos para o Butantã, deverão 
cursar, além das disciplinas do 3º semestre, a disciplina de Sistemas 
Digitais I para se adequar ao currículo do curso de Engenharia de 
Computação, uma vez que para as outras disciplinas estão sendo 
analisadas as equivalências para com as disciplinas cursadas. ------------------ 

h) Prof.ª Selma explicou que os alunos do primeiro ano serão alocados nas 
turmas do biênio, para que já estejam enquadrados no currículo da EC-3, 
para minimizar os transtornos da eventual transferência que só pode ser 
realizada em janeiro de 2016. ------------------------------------------------------------- 

 
I.2.6. Comissão de Estágios 

a) Prof. Saraiva agradeceu ao Prof. Sidnei pela participação e colaboração, 
junto ao Prof. Risco, da atividade de estágio. ----------------------------------------- 

b) Prof. Sidnei comentou que o Programa Inova RH está oferecendo bolsas a 
graduandos, mestrandos e doutorandos no valor de R$ 2.000,00 a R$ 
3.000,00, pelo período de 1 ano. ---------------------------------------------------------- 

c) Prof. Sidnei informou que está trabalhando para que os alunos tenham a 
possibilidade de fazer o 4º e último módulo de estágio no exterior. 
Acrescentou que a intenção não é apenas preparar estagiários, mas 
desenvolver líderes para as grandes empresas com representação 
internacional. ----------------------------------------------------------------------------------- 

d) Prof. Saraiva completou dizendo que a Universidade de Hong Kong mostrou 
interesse de receber os alunos dos últimos anos para estágio. Os alunos do 
curso cooperativo teriam mais facilidade em serem encaixados nessa 
oportunidade. ----------------------------------------------------------------------------------- 

 
I.2.7. Comissão de Pós-Graduação 

a) Prof. Anna comunicou que foram aprovados 54 candidatos para ingresso no 
Doutorado Pós Mestrado, dos quais 20 foram para a Engenharia de 
Computação, e foram aprovados 64 candidatos para ingresso no Mestrado, 
dos quais 17 foram para a Engenharia de Computação. Acrescentou que a 
matrícula dos alunos ocorreu nos dias 2 e 3 de fevereiro de 2015 e o início 
das aulas será no dia 23-02-2015. ------------------------------------------------------- 



  

b) Prof. Anna informou que, em relação ao Relatório CAPES poucos docentes 
encaminharam à secretaria de Pós-Graduação seus dados de destaque 
(representação em Sociedades Científicas, premiações dos docentes ou 
seu orientado, participação em organização ou comissão de eventos, 
editoração, etc.) e seus dados de internacionalização (recepção de 
alunos, Pós-Doc, palestrantes, professores e ida de alunos e professores). 
Acrescentou que o deadline é agora, logo após o carnaval. ----------------------- 

 
I.2.8. Comissão de Pesquisa 

a) Prof. Saraiva informou que foi reconduzido como Presidente da Comissão 
de Pesquisa e que o Prof. Gilberto Francisco Martha de Souza (Vice 
Presidente) tem dado grande apoio e garantido que a Comissão funcione 
bem. Prof. Saraiva, ainda, agradeceu o apoio e a ajuda de todos do 
departamento durante este último ano. ------------------------------------------------- 

 
I.2.9. Comissão de Cultura e Extensão Universitária 

a) Prof. Saraiva expôs que os informes da CCEx, abordados na reunião do dia 
04-02-2014, foram encaminhados pelo Prof. Carlos Cugnasca e estão 
disponíveis na Intranet no PCS. ----------------------------------------------------------- 

b) Foi aprovado o pedido de prorrogação de prazo de aluno, no curso “Direito e 
Tecnologia da Informação”, coordenado pelo Prof. Dr. E. S. Gomi. ------------- 

c) Foi aprovado o Relatório de Encerramento, curso “MBA Inovação 
Tecnológica em Comunicação e Redes”, coordenado pelo Prof. Dr. Wilson 
Vicente Ruggiero. ----------------------------------------------------------------------------- 

d) Houve alteração nos procedimentos para os trâmites dos cursos no PECEU. 
A partir de agora, todos os cursos com convênio, após serem aprovados no 
CTA da unidade, tramitam na Assessoria de Convênios Jurídica da Reitoria, 
e posteriormente são encaminhados à Câmara de Cursos da PRCEU. Esse 
novo trâmite poderá consumir mais tempo que o anterior e,por isso, 
recomendando-se o encaminhamento dos processos com mais 
antecedência. ---------------------------------------------------------------------------------- 

e) Os cursos encaminhados para aprovação da CCEx terão a sua 
documentação avaliada pelo Serviço de Cultura e Extensão e, na 
sequência, serão encaminhados para análise da Subcomissão de Cursos, 
que emitirá um parecer recomendando à CCEx a aprovação, a aprovação 
condicional ou a reprovação do curso. -------------------------------------------------- 

 
I.2.10. Secretaria do Departamento 

a) A secretária Léia informou que a funcionária Patrícia retorna das férias no 
dia 20-02-2015. -------------------------------------------------------------------------------- 

 
I.2.11. Palavra aos Conselheiros 

a) Prof. Sidnei parabenizou o Prof. Saraiva pela recondução como Presidente 
da Comissão de Pesquisa. ----------------------------------------------------------------- 

b) Prof. Anna comunicou que a Prof. Cristina Borba não faz mais revisão de 
teses em inglês, apenas de artigos. ------------------------------------------------------ 

c) Prof. Jaime informou que no fim de dezembro de 2014 foi publicada no DO a 
reformulação da área de TI da USP. Basicamente, os antigos centros foram 
reativados, com uma denominação comum: Centro de Tecnologia de 
Informação – CETI (CETI-SP, CETI-SC, CETI-RP e CETI-Piracicaba) bem 
como a Superintendência de TI (STI), sob a coordenação do Prof. João 



  

Eduardo Ferreira (IME-USP). Foram aproveitadas algumas ideias da 
comissão nomeada pelo Reitor em 2014 para nortear esta reestruturação e 
foi criado um novo conselho deliberativo de TI diretamente ligado ao Reitor.  

d) Prof. Jaime comentou que fez uma participação no programa CBN Noite 
Total na semana passada e se dispôs a encaminhar o link aos docentes. ---- 

e) Prof. Rady questionou como será o uso da sala C1-49. ---------------------------- 
f) Prof. Cintia perguntou se a C1-49 poderá ser usada para aulas da pós-

graduação e sugeriu que a CAEEL colocasse na porta de cada sala o mapa 
de aulas da mesma para evitar enganos de reserva. -------------------------------- 

g) Prof. Saraiva comentou que a sala está disponível para uso do 
Departamento. --------------------------------------------------------------------------------- 

h) Prof. Saraiva comentou que o trabalho de alocação das aulas de pós-
graduação deve ser feito em conjunto pela Secretaria de Pós-Graduação 
que informa as disciplinas, CAEEL e Departamentos. ------------------------------ 

i) Prof. Edson Gomi informou que foi eleita a nova Diretoria do Seção Sul 
Brasil do IEEE: Guiou Kobayashi (UFABC), como presidente; Mário Ogava, 
vice-presidente; Roberto Asano, tesoureiro; e Prof. Edison Spina foi reeleito 
como secretário. Convida, ainda, aos associados maior envolvimento, tendo 
em vista a oportunidade de maior internacionalização do Departamento. ----- 

j) Prof. Saraiva agradeceu e parabenizou o Prof. Edson Gomi pela divulgação 
do IEEE no Departamento. ----------------------------------------------------------------- 

k) Prof. Sidnei mencionou e parabenizou os integrantes do PCS pela nota 6 no 
CAPES. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

l) Prof. Sidnei informou que participará, no dia 23-02-2015, da Aula Inaugural 
em Lorena. -------------------------------------------------------------------------------------- 

m) Prof. Anna reforçou que, para manter a nota em 6, todo docente deve 
publicar pelo menos 1 periódico por ano. Ressaltou, ainda, que o docente 
deve exercer no mínimo estas 3 atividades: ministrar uma disciplina, publicar 
periódicos de relevância e formar alunos. ---------------------------------------------- 
 

 
II - ORDEM DO DIA 
II.1. Graduação 
II.1.1. Cancelamento de Aluno Monitor  
Referendado o pedido de cancelamento de monitoria do aluno Gabriel Pereira das 
Neves, orientado pelo Prof. Dr. Edison Spina na disciplina PCS 2304 – Sistemas 
Digitais II, a partir de 05-01-2015. ----------------------------------------------------------------- 
 
II.1.2. Eleição dos Membros na CoC 
Após votação entre os membros do Conselho foram eleitos os docentes: 
 
Mandato a partir de 02-04-2015:  
Titular: Prof. Dr. Paulo Sérgio Cugnasca ------------------------------------------------------- 
Suplente: Profª Drª Graça Bressan --------------------------------------------------------------- 
 
Titular: Prof. Dr. João Batista Camargo Junior ------------------------------------------------ 
Suplente: Prof. Dr. Edison Spina ------------------------------------------------------------------ 
  
 
 
 



  

II.1.3. Eleição dos representantes na CG (Conselho de Graduação) 
Composição eleita pelo Conselho tem como representantes os docentes Prof. Dr. 
Paulo Sérgio Cugnasca, como titular, e a Prof.ª Dr.ª Selma Shin Shimizu Melnikoff, 
como suplente. ------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
II.2. Pós-Graduação 
II.2.1. Proposta de Exame de Qualificação no Programa de Mestrado 
Aprovada a banca para Exame de Qualificação no Programa de Mestrado do aluno 
Alan Rafael Fachini. --------------------------------------------------------------------------------- 
 
II.2.2.  Proposta de Banca para Dissertação de Mestrado 
Aprovadas as bancas para Dissertação de Mestrado dos alunos Felipe Leno da 
Silva, Marylia Gutierrez e Maurício Cirelli. --------------------------------------------------- 
 
 
II.3. Pesquisa 
II.3.1. Pós-Doutoramento 
Aprovados os pedidos de pós-doutoramento dos alunos: Gustavo Augusto Lima 
de Campos, com o título “Agentes Racionais em Campanhas em Campos de 
Batalha Não Convencionais”, sob a orientação do Prof. Dr. Jaime Simão Sichman, 
com parecer favorável emitido pelo Prof. Dr. Marcos Antonio Simplício Junior; 
Henrique Dezani, com o título “Criação de Narrativas Interativas Algorítmicas 
para Jogos Digitais Educacionais baseada em Modelos de Rede de Petri.”, sob 
orientação do Prof. Dr. Ricardo Nakamura, com parecer favorável da Prof.ª Dr.ª 
Graça Bressan. ----------------------------------------------------------------------------------------- 
 
II.3.2. Participação de Docente em Atividade de Pesquisa: 
a) Atividades de Convênio/Contrato (art.16) 
Referendados os pedidos de participação em Atividades de Pesquisa do Prof. Dr. 
Wilson Vicente Ruggiero: 1) no Projeto “Segurança e Tecnologia da 
Informação”, junto à Ericsson Telecomunicações S.A., no período de 19-02 a 31-
12-2015, através da FDTE - Fundação para o Desenvolvimento Tecnológico da 
Engenharia, como coordenador; 2) no Projeto “Segurança e Tecnologia da 
Informação”, junto à Scopus Tecnologia Ltda, no período de 19-02 a 31-12-2015, 
através da FUSP – Fundação de Apoio à Universidade de São Paulo, como 
coordenador. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
II.4. Pesquisa e Extensão 
II.4.1. Participação de Docente em Atividade de Pesquisa e Extensão: 
a) Atividades de Convênio/Contrato (art.16) 
Referendado o pedido de participação em Atividades de Pesquisa do Prof. Dr. 
Antonio Mauro Saraiva no Projeto “Pesquisa e Desenvolvimento em Sistemas 
Embarcados Agrícolas – Atualização de Simulador de Semeadora UBX”, junto à 
Auteq Telemática Ltda, no período de 02-02 à 31-12-2015, através da FDTE - 
Fundação para o Desenvolvimento Tecnológico da Engenharia, como 
coordenador. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
Aprovado o pedido de participação em Atividades de Pesquisa do Prof. Dr. 
Antonio Mauro Saraiva no Projeto “Rede de Catálogos Polínicos On-line, 
RCPol”, junto à Bayer S.A., no período de 01-04-2015 a 31-03-2020, através da 



  

FDTE - Fundação para o Desenvolvimento Tecnológico da Engenharia, como 
participante. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
II.4.2. Proposta de Projeto de Pesquisa e Extensão 
Referendada a proposta do projeto “Análise de Segurança do ATC Bordo da 
Linha 1 do Metro SP”, a ser realizado de 31-01 a 30-11-2015, sob coordenação 
do Prof. Dr. João Batista Camargo Junior, envolvendo o Laboratório GAS - Grupo 
de Análise de Segurança. Este projeto tem recursos envolvidos R$ 98.769,60. ------ 
 
 
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: a) Prof. Dr. João Batista 
Camargo Júnior no curso/disciplina “Especialização em Tecnologia Metro-
Ferroviária/ Segurança e Confiabilidade em Sistemas de Sinalização Metro-
Ferroviários”, no período de 19-03 a 17-04-2015, com carga horária de 30 
horas/semestrais, através do PECE /EPUSP. b) Prof. Dr. André Riyuiti Hirakawa 
no curso/disciplina “Especialização em Tecnologia Metro-Ferroviária/ 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. ---------------------------------------------- 
Referendada a ministração de curso de extensão para a Prof.ª Dr.ª Lúcia Vilela 
Leite Filgueiras no curso/disciplina “Especialização em Tecnologia de Software – 
MBA-USP/ Conceitos de Projeto das Interfaces Homem-Computador”, no período 
de 23-02-2015 a 23-08-2017, com carga horária de 30 horas/semestrais, através 
do PECE /EPUSP. ------------------------------------------------------------------------------------- 
b) Atividades de Assessoria/Consultoria (art.15) 
Referendados os pedidos de participação em Atividades de Assessoria/Consultoria 
dos professores: a) Prof. Dr. José Sidnei Colombo Martini como participante do 
Conselho Estadual de Política Energética, junto a Secretaria de Energia do Estado 
de São Paulo, no período de 05-01-2015 a 31-12-2016, com dedicação de 0,5 
hora/semanal. b) Prof. Dr. Marcos Simplício Júnior como participante da 
Auditoria Especial da Eleição Presidencial de 2014, junto ao Partido da Social 
Democracia Brasileira (PSDB), no período de 23-02 a 03-05-2015, com dedicação 
de 2 horas/semanais, com o valor previsto de R$ 40.000,00. c) Prof. Dr. João 
Batista Camargo como coordenador do Curso de Especialização em Tecnologia 
Metro-Ferroviário, junto ao Metro – CPTM, no período de 22-01-2014 a 22-08-
2016, com dedicação de 1 hora / semanal, com valor previsto de R$ 18.000,00. d) 
Prof. Dr. Wilson Vicente Ruggiero como membro do Conselho de Inovação e 
Pesquisa, junto a Scopus Tecnologia, no período de 19-02-2014 a 31-12-2015, 
com dedicação de 4 horas / semanais. ----------------------------------------------------------- 
c) Atividades de Convênio/Contrato (art.16) 
Aprovado o pedido de participação em atividade de Extensão do Prof. Dr. Antonio 
Mauro Saraiva no Projeto “Evolução do Software do Monitor de Plantadeira 
(MPA) e Automatização de Testes do Computador de Bordo (CBA)”, junto à Auteq 
Telemática Ltda, pelo período de 02-01 a 31-12-2015, através da FDTE - 
Fundação para o Desenvolvimento Tecnológico da Engenharia, como 
coordenador. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
Referendados os pedidos de participação em atividade de Extensão do professore 
Prof. Dr. Wilson Vicente Ruggiero: a) no Projeto “Segurança e Tecnologia da 
Informação”, junto a Ericsson Telecomunicações S.A., pelo período de 19-02-2014 



  

a 31-12-2015, através da FDTE - Fundação para o Desenvolvimento Tecnológico 
da Engenharia, como coordenador. b) no Projeto “Tecnologia e Segurança da 
Informação”, junto à  Scopus Tecnologia LTDA, pelo período de  19-02-2014 a 31-
12-2015, através da FUSP – Fundação de Apoio à Universidade de São Paulo, 
como coordenador. ------------------------------------------------------------------------------------ 
 
II.5.2. Proposta de Curso de Extensão  
Aprovada a proposta de curso de extensão de Reoferecimento da Especialização 
“MBA – Inovação Tecnológica em Comunicação e Redes”, no período de 01-
06-2015 a 01-06-2017, sob a coordenação do Prof. Dr. Wilson Vicente Ruggiero e 
vice-coordenação da Profª Drª Graça Bressan, envolvendo o LARC - Laboratório 
de Redes de Computadores, com carga horária de 574 horas, através da FUSP – 
Fundação de Apoio à Universidade de São Paulo. Os recursos envolvidos são da 
ordem de R$ 798.012,00. ---------------------------------------------------------------------------- 
 
II.5.3. Proposta de Treinamento 
Aprovadas as propostas de Treinamento: a) 1 treinamento “Computação em 
Nuvem”, no período de 09-02 a 30-05-2015, 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$ 54.000,00. b) 6 treinamentos “Computação em Nuvem”, no período 
de 16-02 a 19-12-2015, 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$ 
R$324.000,00. ------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
II.5.4. Renovação de Credenciamento de Currículo junto à CERT 
Aprovada a renovação de credenciamento junto à CERT do Prof. Dr. João 
Batista Camargo Júnior, com vencimento em 07-05-2015, com parecer favorável 
do Prof. Dr. José Reinaldo Silva (PMR). ------------------------------------------------------- 
 
 
II.6. Pedidos de Afastamento de Docente  
Referendados os pedidos de afastamento dos professores: Prof. Dr. André Riyuiti 
Hirakawa (Yokohama- Japão de 24-01 a 01-02-2015); Prof.ª Dr.ª Anna Helena 
Reali Costa (Austin – USA de 23-01 a 02-02-2015); Prof. Dr. Moacyr Martucci 
Júnior (Coruña - Espanha, Bruxelas – Bélgica, Santander – Espanha de 08 a 20-
12-2014) e (Munich – Alemanha, Bruxelas- Bélgica de 25-01 a 07-02-2015). --------- 
 
 
II.7. Relatórios de Afastamento 
Aprovados os relatórios de afastamento dos professores: Prof. Dr. Antonio 
Mauro Saraiva (Copenhagen – Dinamarca de 29-06 a 06-07-2012); (San Marino – 
San Marino de 02 a 08-10-2012); (Bangcoc – Tailândia de 15 a 25-05-2014); 
(Seocheon-gun – Coreia do Sul de 01 a 08-06-2014); (Estocolmo e Jöngköping – 
Suécia de 23-10 a 03-11-2014); e (Bogotá – Colômbia de 17 a 22-11-2014); e 
Prof. Dr. Moacyr Martucci Júnior (Coruña e Madrid-Espanha – 08 a 20-12-2014). 
 
 



  

II.8. Relatório de Atividades de Docente referente ao Período Probatório 

Aprovado o Relatório de Atividades do Prof. Dr. Kechi Hirama, com vencimento 
em 31-03-2015, referente ao período probatório de 2013 a 2015, com parecer 
favorável do Prof. Dr. Luiz Lebensztajn (PEA). ------------------------------------------------- 
 
 
II.9. Mudança de Regime para RDIDP 
Aprovado o pedido de mudança de Regime para RDIDP do Prof. Dr. Fábio Levy 
Siqueira, com parecer favorável do Prof. Dr. Christiano Magalhaes Panazio 
(PTC). ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
II.10. Relatório de Atividades Simultâneas do Departamento em 2014. 
Aprovado o relatório de Atividades Simultâneas do Departamento em 2014. --------- 
 
 
Nada mais a constar, a reunião deu-se por encerrada às 11h55 e eu, Léia Sicília, 
Secretária do Departamento de Engenharia de Computação e Sistemas Digitais, 
redigi e digitei a presente ata. ----------------------------------------------------------------------- 
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