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UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 
ESCOLA POLITÉCNICA 

 
 
ATA DA 284ª REUNIÃO DO CONSELHO DO DEPARTAMENTO DE 
ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO E SISTEMAS DIGITAIS - PCS 

 
 

Realizada em: 07-05-2015, às 08h20min. 

 

Presentes: Professores Titulares: Antonio Mauro Saraiva, José Sidnei 
Colombo Martini, Selma Shin Shimizu Melnikoff, Wilson Vicente Ruggiero. 
Professores Associados: Andre Riyuiti Hirakawa, João José Neto, Jorge Luis 
Risco Becerra, Jorge Rady de Almeida Júnior, Kechi Hirama, Marco Túlio 
Carvalho de Andrade. Professores Doutores: Bruno de Carvalho Albertini, 
Ricardo Luis de Azevedo da Rocha, Ricardo Nakamura. Justificaram 
ausência os Professores: Anna Helena Reali Costa, Jaime Simão Sichman, 
Moacyr Martucci Júnior; Paulo Sérgio Cugnasca. Representante Discente: 
Leticia Alves Chijo. Funcionários Convidados: Edivaldo Salustiano da Silva, 
Mariana Caires Nunes e Patrícia Mauricio Sandes. 

 

I.1. Análise da ata 282ª da Reunião do Conselho. 
 

I.2. Comunicações 
 

I.2.1. Chefia do Departamento 
a) Prof. Saraiva informou a nova composição do Conselho Departamental 

cujo mandato de 2 anos se iniciou no dia 04-04-2015, e deu as boas-
vindas aos novos membros: 

 Professores Doutores – Titulares: Bruno de Carvalho Albertini, 
Paulo Sérgio Cugnasca, Ricardo Luis de Azevedo da Rocha, 
Ricardo Nakamura. Suplentes: Marcos Antonio Simplício Júnior, 
Jorge Luis Risco Becerra, Edson Satoshi Gomi e Fábio Levy 
Siqueira. --------------------------------------------------------------------------- 

 Professores Associados – Titulares: André Riyuiti Hirakawa, 
Jaime Simão Sichman, João José Neto, Jorge Rady de Almeida 
Júnior, Marco Túlio Carvalho de Andrade. Suplentes: Carlos 
Eduardo Cugnasca, Kechi Hirama, Líria Matsumoto Sato, João 
Batista Camargo Júnior, Romero Tori. ------------------------------------ 

b) Prof. Saraiva destacou que o Workshop de Graduação do PCS se 
realizará no dia 30-07-2015 no Prédio da Engenharia Civil nas Salas 
S30-A e S30-B. --------------------------------------------------------------------------- 

c) Prof. Saraiva informou que a caixa de chaves foi realocada para dentro 
da secretaria ao lado do guichê. Apenas a abertura para depósito das 
chaves está acessível pelo lado de fora. Acrescentou que foi colocado 
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um mecanismo na caixa para que as chaves não possam ser retiradas 
pela abertura. ------------------------------------------------------------------------------ 

d) Prof. Saraiva comunicou que foram eleitos os representantes discentes 
junto ao Conselho Departamental, são eles: Titular - Letícia Alves Chijo 
e Suplente - Davi Cesar Correia Júnior. ------------------------------------------- 

e) Prof. Saraiva informou que foram eleitos os representantes discentes 
junto à CoC do PCS, são eles: Titular - João Bosco Leite Segundo e 
Suplente - Felipe Gonçalves Marques. -------------------------------------------- 

f) Prof. Saraiva citou que foram eleitos os representantes dos antigos 
alunos junto à Congregação, são eles: Titular - Joaquim Pereira Filho e 
Suplente - Reinaldo Koei Yonamine. ----------------------------------------------- 

g) Prof. Saraiva mencionou que foram eleitos os representantes dos 
Servidores Técnicos e Administrativos junto à Congregação e ao CTA da 
EPUSP. Acrescentou que, no PCS, o funcionário Nilton Araujo Carmo foi 
eleito como Suplente. ------------------------------------------------------------------- 

h) Prof. Saraiva informou que o Prof. Moacyr recebeu o convite para 
participar na Reunião do NanoReg, que aconteceu dia 09-04-2015. ------- 

i) Prof. Saraiva comunicou que o Prof. Jaime Simão Sichman foi 
designado como responsável pelos Dados dos Sistemas da 
Universidade relativos à EPUSP, segundo a portaria DIR-1915/2015 
com a data em vigor a partir de 02-04-2015. ------------------------------------- 

j) Prof. Saraiva lembrou que a inscrição para a Bolsa PAE se iniciou no dia 
17-04-2015 e se encerrará no dia 08-05-2015, e pode ser feita através 
do Sistema Janus (https://uspdigital.usp br/janus). Acrescentou que foi 
encaminhado um e-mail no dia 29-04-2015 sobre o assunto. ---------------- 

 

I.2.2. Conselho Técnico Administrativo – CTA  
a) Prof. Saraiva informou que o Prof. Piqueira iniciou a reunião 

apresentando um vídeo sobre os excessos do Centro Acadêmico. 
Acrescentou que é mais uma das ações da Diretoria para identificar e 
tentar evitar atitudes inapropriadas por parte dos alunos. --------------------- 

b) Prof. Saraiva comunicou que o Prof. Piqueira divulgou novamente o 
Evento dos 1000 duplos diplomas e 500 diplomas com a França, 
organizado pela CRInt, que será realizado no dia 08-06-2015 no 
Auditório Francisco Romeu Landi. Solicitou que o evento seja divulgado 
amplamente, pois se trata de um marco importante para a EPUSP. ------- 

c) Prof. Saraiva informou que o Prof. Piqueira sugeriu que a Graduação, 
em especial o Prof. Francisco Cardoso, converse com a Pós-Graduação 
para dar andamento ao projeto de Pré-Mestrado. ------------------------------- 

d) Prof. Saraiva explicou que o Prof. Piqueira solicitou ao Serviço de 
Graduação que faça propostas de utilização do SiSU para ingresso na 
EPUSP. A proposta inicial é disponibilizar 10% das vagas para esse 
modo de ingresso. ----------------------------------------------------------------------- 

e) Prof. Saraiva disse também que a Prof.ª Liedi mencionou que há baixa 
participação das unidades nas discussões sobre a mudança de 
regimento. Ressaltou que poucas sugestões têm chego à CAECO e que 
gostaria que os Departamentos apresentassem propostas de 
distribuição de professores de regime RDIDP, RTC e RTP e trouxessem 
questões sobre a carreira docente. -------------------------------------------------- 

https://uspdigital.usp/
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f) Prof. Marco Túlio disse que a progressão de carreira tem privilegiado a 
Pesquisa em detrimento do Ensino, sendo que este último é a atividade 
principal da Universidade. -------------------------------------------------------------- 

g) Prof. Sidnei afirmou que não existe conflito entre Pesquisa e Ensino, já 
que todas as Escolas têm o Ensino como atividade principal e 
simultaneamente fazem pesquisas, que também fazem parte do objetivo 
da Universidade no que tange à geração de conhecimento. ----------------- 

h) Prof. Saraiva comunicou que a Prof. Liedi mencionou que há apenas 3 
milhões de reais para a realização de obras na EPUSP, e que todas as 
solicitações de obras e compras serão analisadas pela Diretoria. Nas 
obras que envolvam os Departamentos, o financiamento será distribuído 
entre a EPUSP (1/3 do valor) e o Departamento envolvido (2/3 do valor).  

i) Prof. Saraiva informou que a EPUSP e a Scania inauguraram o primeiro 
Laboratório de Pesquisa da Indústria de Caminhões no Parque 
Tecnológico de Sorocaba. O projeto é resultado do Convênio de 
Cooperação Tecnológica firmado entre as duas Instituições. ---------------- 

j) Prof. Saraiva citou que o Prof. Piqueira disse também que o espaço, 
destinado ao Centrinho da Engenharia Elétrica, deve ser utilizado para 
atividades acadêmicas e que a Escola pode pedir a devolução dos 
espaços. ------------------------------------------------------------------------------------ 

k) Prof. Saraiva mencionou que, a pedido do Prof. Piqueira, as secretarias 
de todos os Departamentos devem ter todas as chaves internas e 
externas dos espaços, inclusive dos cômodos destinados ao Centrinho.  

 
I.2.3. Congregação  
Não houve reunião. ------------------------------------------------------------------------------- 
 
I.2.4. Comissão de Administrativa da Engenharia Elétrica – CAEEL  

a) Prof. Saraiva informou que houve a visita da Prof.ª Zehbour Panossian, 
Diretora de Inovação do IPT, para falar sobre oportunidades de estágios 
para os nossos alunos. ----------------------------------------------------------------- 

b) Prof. Saraiva comunicou que os alunos deverão apresentar propostas 
para uso do espaço físico alocado atualmente ao CEE, para aprovação 
da CAEEL. Acrescentou que houve a visita do aluno Rafael Terras, 
membro da AEQ (Associação de Engenharia Química), para apresentar 
a proposta elaborada pela AEQ quanto a utilização do espaço. ------------- 

c) Prof. Saraiva citou que o PEA está solicitando a devolução da sala em 
que, atualmente, funciona o escritório do IEEE, no prédio de Engenharia 
Elétrica. Acrescentou que é importante manter o escritório no prédio 
para que seja mantido um estreito relacionamento com a Instituição. ----- 

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

a) Prof.ª Selma informou que as 50 vagas do curso de Engenharia de 
Computação – ênfase em Sistemas Corporativos serão distribuídas 
entre os cursos da EPUSP, quando o curso for suspenso. ------------------- 

b) Prof.ª Selma lembrou que na quarta-feira, dia 13-05-2015, haverá a 
reposição da sexta-feira do dia 1º maio. ------------------------------------------- 

c) Prof.ª Selma informou que o Prof. João Batista está tentando resgatar o 
contato com os alunos dos cursos quadrimestrais para que participem 
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da reunião da CCQ. A presença dos alunos nessa reunião tem sido 
baixa. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

 
I.2.6. Comissão de Estágios  

Prof. Risco informou que no dia 18-05-2015, a partir das 12h, no 
anfiteatro da Elétrica, ocorrerá o evento do Facebook, que consiste de 
uma palestra e entrevistas, tendo em vista a contratação de estagiários. 
Até o momento há 150 alunos inscritos. ------------------------------------------- 

 
I.2.7. Comissão de Pós-Graduação  

a) Prof. Rady informou que estão abertas as inscrições para o terceiro 
período da Pós-Graduação. ----------------------------------------------------------- 

b) Prof. Bruno informou que o site da Pós-Graduação está com problemas 
e que estão pensando em alternativas que facilitem a manutenção do 
mesmo pelo funcionário Alan Cleber Borin. --------------------------------------- 

c) Prof. Sidnei sugeriu que utilizassem o site padrão USP, o mesmo 
utilizado pela Reitoria, Prefeitura do Campus e PEA. -------------------------- 

 
I.2.8. Comissão de Pesquisa  

a) Prof. Saraiva informou que a Prof.ª Liedi solicitou que os Departamentos 
fizessem um levantamento dos dados dos projetos para que se possa 
verificar qual a dimensão do orçamento da EPUSP em Projetos de 
Pesquisa. ----------------------------------------------------------------------------------- 

b) Prof. Saraiva disse que já está funcionando o novo portal de convênios. 
Já existia um sistema chamado e-convênios, que é bastante precário, e 
que está sendo descontinuado, em virtude do trabalho desenvolvido pela 
Prof.ª Dr.ª Maria Paula Dallari Bucci, superintendente jurídica. 
Acrescentou que o novo portal se baseia na classificação dos convênios 
em graduação, pós-graduação, pesquisa, extensão e miscelânea. Disse, 
ainda, que o fluxo de aprovação de aditivos de contrato, termos de 
confidencialidade e transferência de equipamentos ficará no nível da 
Unidade. ---------------------------------------------------------------------------------- 

c) Prof. Saraiva comunicou que as Sub-Comissões avaliarão os convênios, 
que devem ser justificados, mostrando qual o benefício para a EPUSP, 
apresentando o detalhamento da distribuição da alocação de recursos. 
Acrescentou que serão levantadas propostas de mais critérios de 
avaliação. ----------------------------------------------------------------------------------- 

d) Prof. Saraiva informou que o Edital de Iniciação Científica já está 
disponível e as inscrições irão até o dia 22-05-2015. Acrescentou que 
não haverá mais bolsas do Santander, mas serão oferecidas 1000 
bolsas do CNPq e que as demais bolsas serão oferecidas pela Reitoria 
em um único pacote de 6000 bolsas. Para o preenchimento destas 
últimas será levado em consideração um programa de permanência 
estudantil, no qual o primeiro critério é renda. Não haverá a indicação de 
alunos, apenas uma associação entre o projeto aprovado e os alunos 
que se candidatarem a bolsa. Ressaltou que ainda há relatórios de IC 
pendentes e solicita que todos verifiquem seus status no sistema. --------- 

e) Prof. Saraiva comentou que houve a criação de outras 2 comissões que 
tratarão de assuntos estratégicos: uma delas organizará uma série de 
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seminários sobre Pesquisa e a outra será responsável por estabelecer 
relacionamento com grandes empresas. ------------------------------------------ 

f) Prof. Saraiva informou que o Prof. Marcos Simplício está envolvido com 
a Comissão de Iniciação Científica. ------------------------------------------------- 

 
I.2.9. Comissão de Cultura e Extensão Universitária  

Prof. Saraiva citou que estão abertas as inscrições para as disciplinas 
regulares, referentes ao oferecimento de vagas em cursos para o 
programa “Universidade Aberta à Terceira Idade”, no período de 27 a 31 
de julho de 2015,. ------------------------------------------------------------------------ 

 
 
I.2.10. Secretaria do Departamento  
Não há matéria. ------------------------------------------------------------------------------------ 
 
I.2.11. Palavra aos Conselheiros 

a) Prof. Saraiva relatou que a Prof.ª Anna questionou o serviço de reparo 
dos corrimãos do Bloco C, ao Prof. Nabeta. Lembrou que esse serviço 
não foi solicitado pela CAEEL, mas indicado pela Diretoria da EPUSP, 
para atendimento de normas, e sua execução está sendo acompanhada 
pelo DSG. ---------------------------------------------------------------------------------- 

b) Prof. Saraiva informou que a Prof.ª Anna comunicou que a coleta de 
dados para o relatório do Sistema Sucupira tem sido um desafio, pois a 
ferramenta de alimentação de dados funciona mal, poucos professores 
têm colaborado efetivamente (dos 120 docentes apenas 3 estão 
realmente envolvidos na alimentação dos dados), e as funcionárias de 
pós-graduação da Elétrica, não estão conseguindo dar andamento em 
todos os trabalhos que precisam ser realizados. Acrescentou que o Prof. 
Seabra sugeriu que a Prof. Anna identifique os problemas e encaminhe 
aos chefes de Departamento para que intercedam junto aos 
coordenadores de cada área. --------------------------------------------------------- 

c) Prof. Saraiva citou que a Prof.ª Anna sugeriu que os alunos de Pós-
Graduação fossem preparados para serem pesquisadores, melhorando, 
desta forma, a qualidade das publicações. Demonstrou preocupação 
com plágio e sugeriu a criação de mais oferecimentos da disciplina de 
metodologia de pesquisa. --- 

d) Prof. Saraiva informou que, em levantamento preliminar feito pela 
funcionária Patrícia Mauricio Sandes, há cerca de 40 empresas criadas 
a partir de alunos e professores do PCS. Pediu que esta lista circulasse, 
para que os docentes possam acrescentar empresas na lista. -------------- 

e) Prof. Sidnei afirmou que é interessante verificar quais são as 
associações que contribuem para o desenvolvimento da EPUSP, 
explicar aos alunos os benefícios e suas contribuições e incentivar a 
afiliação dos alunos, estimulando a prática de associação e contribuição 
individual (por exemplo, no caso do IEEE). --------------------------------------- 

f) Prof. Sidnei comentou que seria interessante estimular a participação 
dos docentes no fornecimento de dados para o sistema Sucupira de 
forma mais positiva, ou seja, frisando a importância destes dados para a 
avaliação. ----------------------------------------------------------------------------------- 
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g) Prof. Sidnei acredita que é necessária uma maior aproximação entre os 
docentes e as empresas, a fim de estimular parcerias para projetos e 
vagas de estágio. ------------------------------------------------------------------------- 

h) Prof. Sidnei informou que estão sendo discutidas as alterações das 
Carreiras de trabalho dos docentes na Escola de Engenharia de Lorena.  

i) A representante discente Letícia informou que foi feita uma pesquisa a 
fim de verificar qual o posicionamento dos alunos quanto à participação 
da EPUSP no SiSU na seleção de entrada dos alunos. Segundo os 
resultados obtidos, com 1510 alunos respondentes, 54% dos 
participantes acredita que nenhuma vaga da EPUSP deveria ser 
destinada ao SiSU, 29% acredita que apenas partes das vagas 
deveriam ter esse destino, 3% acredita que todas as vagas deveriam ser 
preenchidas através desse processo e 14% não tinham uma opinião 
formada sobre o assunto. Além disso, foi questionado a quem estas 
vagas deveriam ser destinadas em caso de adoção do SiSU, os 
resultados foram: 29% acredita que estas vagas deveriam ser de livre 
concorrência; 29% acredita que parte deveria ser destinada para a 
escola pública e parte para livre concorrência; 28% acredita que as 
vagas deveriam se destinar somente a alunos de escola pública; e 14% 
não tem opinião formada. -------------------------------------------------------------- 

j) Prof. Ricardo Nakamura informou que o Happy Hour Pós Pesquisa e o 
Café com Pesquisa ocorrerão no dia 20-05-15, das 17:00 às 19:30, na 
sala C1-49, e contará com a palestra “Propriedade Intelectual na USP”, 
ministrada pela Sra. Maria Aparecida de Souza, diretora técnica de 
propriedade intelectual da Agência USP de Inovação. ------------------------- 

k) Prof. André comunicou que as inscrições para as bolsas de 
produtividade do CNPq se iniciaram no dia 17-04-2015 e vão até o dia 
14-08-2015. -------------------------------------------------------------------------------- 

l) Prof.ª Selma informou que a discussão do pré-mestrado está em 
andamento na CoC da Computação e na CoC Elétrica. Nesta última, 
cada representante expôs o que foi discutido em cada CoC, mas ainda o 
assunto não foi concluído. Acrescentou que ainda será feita a discussão 
do bloco vermelho (5º ano) na CG. -------------------------------------------------- 

m) Prof. Sidnei comentou que o mestrado é bastante valorizado nas escolas 
particulares e, segundo o Guia do Estudante, em 50% das escolas 
privadas, o coordenador do curso tem apenas mestrado. Acrescentou 
que os alunos precisam perceber a utilidade da pós-graduação e que o 
mestrado também tem um propósito, para que sejam incentivados a 
seguir por estes caminhos. ------------------------------------------------------------ 

n) Funcionário Edivaldo agradeceu a participação na reunião do Conselho 
e comentou ser favorável ao ingresso na Universidade através do SiSU.  

o) Prof. Saraiva elogiou a contribuição dos funcionários Mariana Caires 
Nunes e Antônio Geraldo Ferreira da Silva Filho na elaboração e 
apresentação do relatório de graduação na CCQ. ------------------------------ 

 
 
II – ORDEM DO DIA  
 
II.1. Graduação  
II.1.1. Contratação de Aluno Monitor  



7 

 

Aprovadas as solicitações de contratação dos alunos monitores: (1) Álvaro 
Ricieri Castro e Souza, Silvia Scheunemann Silva e Waldir Edison Farfan 
Caro, orientados pela Prof.ª Dr.ª Anarosa Alves Franco Brandão e pelo Prof. 
Dr. Fábio Levy Siqueira, na disciplina PCS3110 – Algoritmos e Estruturas de 
Dados para Engenharia Elétrica, pelo período de 01-06 a 31-12-2015. (2) 
Marcos Vinicius Maciel da Silva e Jefferson Evandi Ricardini Fernandes 
de Oliveira, orientados pelo Prof. Dr. Marcos Antonio Simplício Júnior, na 
disciplina PCS2302/2024 – Laboratório de Fundamentos de Engenharia de 
Computação, pelo período de 01-07 a 31-12-2015. ------------------------------------- 
 
 
II.2. Pós-Graduação  
II.2.1. Proposta de Exame de Qualificação no Programa de Mestrado  
Aprovadas as propostas de Exame de Qualificação no Programa de Mestrado 
dos alunos Bruno Medeiros de Barros e Michael Prieto Hernandez. ----------- 
 
II.2.2. Proposta de Exame de Qualificação no Programa de Doutorado 
Aprovadas as propostas de Exame de Qualificação no Programa de Doutorado 
dos alunos Diego de Queiroz Macedo e Cleverton Ferreira Borba. ------------- 
 
II.2.3. Proposta de Banca para Tese de Doutorado 
Aprovada a proposta de Banca para Tese de Doutorado do aluno Ricardo 
Alexandre Veiga Gimenes. ------------------------------------------------------------------- 
 
 
II.3. Pesquisa  
Não houve matéria. ------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
II.4. Pesquisa e Extensão  
Não houve matéria. ------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
II.5.Cultura e Extensão Universitária  
II.5.1. Participação de Docente em Atividade de Extensão:  
a) Ministração de Curso de Extensão (art.12)  
Aprovada a ministração de curso de extensão para: (a) Prof. Dr. Jorge Rady 
de Almeida Junior, no curso/disciplina “Especialização em Tecnologia da 
Informação Bancária / Banco de Dados ETB-06”, no período de 29-07-2015 a 
30-09-2015, com carga horária de 36 horas / semestrais, através da FUSP – 
Fundação de Apoio Universidade de São Paulo. (b) Prof.ª Dr.ª Solange Nice 
Alves de Souza, no curso/disciplina “MBA BIG DATA: Inteligência na Gestão 
do Dado/ BIG-005 Qualidade de Dados”, no período de 04-08-2015 a 06-10-
2015, com carga horária de 30 horas / semestrais, através da FUSP – 
Fundação de Apoio Universidade de São Paulo. ----------------------------------------- 
 
b) Atividades de Assessoria/Consultoria (art.15)  
Aprovados os pedidos de participação de Atividades de Assessoria/Consultoria 
dos professores: (a) Prof. Dr. Carlos Eduardo Cugnasca, como vice-
coordenador do curso “MBA USP – Governança e Inovação de Tecnologias 
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Digitais com Sustentabilidade”, no período 15-06 a 31-12-2015, com dedicação 
de 0,5 hora / semanal. (b)  Prof. Dr. Carlos Eduardo Cugnasca, como 
assessor no acompanhamento do processo de elaboração de monografias do 
Curso de Especialização em Tecnologia da Informação Bancária, no período 
de 15-06 a 30-12-2015, com dedicação de 1 hora / semanal, com valor previsto 
de R$ 6.300,00. ------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
II.5.2. Proposta de Treinamento 
Aprovada a proposta de Treinamento em “Computação em IPv6, Redes 
Definidas por Software-SDN e Análise de Desempenho”, no período de 10-
06-2015 a 30-08-2016, sob a coordenação do Prof. Dr. Wilson Vicente 
Ruggiero, envolvendo o laboratório LARC - Laboratório de Redes de 
Computadores, com carga horária de 24 horas, através da FUSP – Fundação 
de Apoio à Universidade de São Paulo. Os recursos envolvidos são da ordem 
de R$ 59.400,00. ---------------------------------------------------------------------------------- 
 
II.5.3. Renovação de Credenciamento de Currículo junto à CERT  
Aprovada a solicitação de renovação de credenciamento de currículo junto à 
CERT do Prof. Dr. João José Neto, com vencimento 02-07-2015, com parecer 
favorável do Prof. Dr. José Jaime da Cruz (PTC). ---------------------------------------- 
 
 
II.6. Pedidos de Afastamento de Docente  
Referendado o pedido de afastamento do Prof. Dr. João José Neto 
(Barcelona - Espanha de 24-04 a 03-05-2015). -------------------------------------------
--------------- 
Aprovado o pedido de afastamento da Prof.ª Dr.ª Tereza Cristina Melo de 
Brito Carvalho (Paris – França de 12 a 22-06-2015). ---------------------------------- 
 
 
II.7. Relatórios de Afastamento 
Aprovados os relatórios de afastamento do Prof. Dr. André Riyuiti Hirakawa 
(Yokohama - Japão de 26-01 a 31-01-2015); Prof. Dr. Jorge Luis Risco 
Becerra (Bucaramanga – Colômbia de 05 a 09-11-2014); Prof. Dr. Jorge Luis 
Risco Becerra (Lima - Peru de 19 a 23-11-2014). --------------------------------------- 
 
 
II.8. Programa “Colaborador Sênior” e respectivo Termo de Adesão e de 
Permissão de Uso para Docentes Aposentados 
Aprovado o pedido de renovação de Programa “Colaborador Sênior” e 
respectivo Termo de Adesão e de Permissão de Uso para Docentes 
Aposentados do Prof. Dr. Edson Fregni. -------------------------------------------------- 
 
 
Nada mais a constar, a reunião deu-se por encerrada às 10h40 e eu, Léia 
Sicília, Secretária do Departamento de Engenharia de Computação e Sistemas 
Digitais, redigi e digitei a presente ata. ------------------------------------------------------  

 
**** 


