
  

 UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 
ESCOLA POLITÉCNICA 

 
 

ATA DA 285ª REUNIÃO DO CONSELHO DO DEPARTAMENTO DE 
ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO E SISTEMAS DIGITAIS – PCS 

 
Realizada em: 11-06-2015, às 08h10min. 
 
 
Presentes: Professores Titulares: Antonio Mauro Saraiva, Anna Helena Reali 
Costa, José Sidnei Colombo Martini, Wilson Vicente Ruggiero. Professores 
Associados: Andre Riyuiti Hirakawa, Jaime Simão Sichman, João José Neto, 
Jorge Luis Risco Becerra, Jorge Rady de Almeida Júnior, Marco Túlio Carvalho de 
Andrade. Professores Doutores: Bruno de Carvalho Albertini, Paulo Sérgio 
Cugnasca, Ricardo Luis de Azevedo da Rocha, Ricardo Nakamura. Justificaram 
ausência os Professores: Moacyr Martucci Júnior, Selma Shin Shimizu Melnikoff. 
Representante Discente: Leticia Alves Chijo. Funcionários Convidados: Maria 
de Fátima Salgueiro, Mariana Caires Nunes e Patrícia Mauricio Sandes. 

I - EXPEDIENTE 

I.1. Aprovação das Atas 283ª e 284ª da Reunião do Conselho. 
 

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

a) Prof.ª Anna informou que o Prof. Saraiva participará do painel “Agenda 
Internacional da Conservação da Biodiversidade e o Papel do Brasil” que se 
realizará no dia de hoje, 11-06-15 das 10h às 13h, no Auditório Prof. 
Oswaldo Fadigas Fontes Torres, da Superintendência de Tecnologia de 
Informação (STI) da USP. Acrescentou que haverá transmissão por IPTV-
USP no link que está disponível no site www.biocomp.org.br. -------------------- 

b) Prof. Saraiva relatou que serão abertas as inscrições para o Edital 016/2015 
do Concurso de Livre-Docente de 06 a 27-07-2015. -------------------------------- 

c) Prof. Saraiva ressaltou que o Workshop de Graduação do PCS acontecerá 
no dia 30-07-2015, no Prédio da Engenharia Civil, Sala S30-A e S30-B. ------ 

d) Prof. Saraiva parabenizou o Prof. Paulo Cugnasca por ter assumido o cargo 
de Diretor da FUVEST desde abril deste ano. ----------------------------------------- 

e) Prof. Saraiva citou a colaboração do Prof. Edison Spina no livro “Direito 
Digital e a Modernização do Judiciário”, cujo lançamento será dia 17-06-
2015 das 18h30 às 21h30 na Livraria Martins Fontes, Av. Paulista 509 – 
Piso Superior. ---------------------------------------------------------------------------------- 

f) Prof. Saraiva informou que o evento “A USP e as Profissões” acontecerá no 
dia 20-06-2015, sábado, das 07h30 às 15h30. Acrescentou que, do PCS, 
participarão os professores Bruno de Carvalho Albertini, Kechi Hirama, 
Marcos Antônio Simplício Junior e Ricardo Nakamura, e os funcionários 
Mayra Yuriko Ogura Onishi e Rubens Ladislau de Toledo Júnior. --------------- 

g) Prof. Saraiva comunicou que a Festa Junina do PCS será realizada em 
conjunto com a comemoração dos Aniversariantes do mês no dia 25-06-
2015. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

http://www.biocomp.org.br/


  

h) Prof. Saraiva comunicou que, em conversa com o Prof. Antonio Carlos 
Hernandes e o Prof. Francisco Cardoso, foi informado que o Reitor pretende 
manter o ingresso de alunos para o curso de Engenharia de Computação - 
Ênfase em Sistemas Corporativos – USP Leste. Acrescentou que a Reitoria 
tem ciência de que os alunos que ingressam são absorvidos pelos cursos 
da Escola Politécnica; no entanto, é necessário reforçar que a entrada de 
mais alunos pode trazer problemas tais como aumento da carga didática e 
dificuldade de alocação de salas para turmas grandes. Acrescentou que a 
recusa da Escola da participação do SiSU no ingresso dos alunos pode 
dificultar as negociações. Por fim, informou a sugestão do Prof. Paulo 
Cugnasca, que consiste na negociação para a redução do número de 
vagas, caso seja necessário manter o vestibular em 2016. ------------------------ 

 
I.2.2. Conselho Técnico Administrativo – CTA 

a) Prof. Saraiva comunicou que a reunião do CTA, realizada no dia 14-05-
2015, iniciou com o anúncio, feito pelo Prof. Piqueira, do estado de saúde 
do funcionário Fábio Ribeiro, da Assistência Técnica Financeira, que está 
com trombose e em situação bastante complicada. Do ponto de vista da 
Escola, o Diretor solicitou paciência e boa vontade de todos no que tange os 
assuntos financeiros, pois os atuais responsáveis estão procurando se 
adequar às demandas existentes. -------------------------------------------------------- 

b) Prof. Saraiva citou que foi lançada a revista de arte e cultura Babel, dos 
alunos da EPUSP. ---------------------------------------------------------------------------- 

c) Prof. Saraiva ressaltou que é importante discutir nos Departamentos a 
questão dos regimes de trabalho, da governança e da estrutura de poder, 
uma vez que esta discussão não está acontecendo de forma efetiva. O Prof. 
Saraiva solicitou para que o documento encaminhado pela Diretoria por e-
mail circulasse entre os conselheiros. --------------------------------------------------- 

d) Prof. Saraiva informou que foi apresentada a proposta da comissão 
composta pelos professores: Emilio Silva (Mecatrônica), Joao Cyro (Civil), 
Oswaldo do Valle (Elétrica) e Reinaldo Giudici (Química) para a distribuição 
de cargos de Professor Titular na EPUSP. O documento circulou entre os 
conselheiros e o Prof. Saraiva ressaltou que os departamentos devem 
discutir a proposta. Acrescentou ainda que há possibilidade de reposição da 
vaga do Prof. Massola. ---------------------------------------------------------------------- 

e) Prof. Saraiva comunicou que, no dia 18-06-2015 às 8h no prédio da Agência 
USP de Inovação, acontecerá um hackathon global, intitulado “#Climathon 
2015”, para ajudar a encontrar soluções para os desafios das mudanças 
climáticas em São Paulo. ------------------------------------------------------------------- 

 
I.2.3. Congregação 

a) Prof.ª Anna informou que, na reunião realizada no dia 21-05-2015, houve a 
visita do prefeito do campus, Professor Doutor Arlindo Philippi Junior, que 
apresentou à Congregação da EPUSP o programa “Campus Sustentável 
USP, 2014 – 2034”. --------------------------------------------------------------------------- 

b) Prof.ª Anna ressaltou que o principal ponto de discussão foi a adoção do 
SiSU como meio alternativo de ingresso na Escola Politécnica. A CG havia 
discutido o assunto e encaminhou o parecer desfavorável à Congregação 
da EPUSP, para que esta discutisse e votasse o assunto. Após várias 
manifestações e discussões, a congregação confirmou o parecer 
desfavorável da CG e decidiu por não oferecer vagas para ingresso na POLI 



  

de alunos via SISU. --------------------------------------------------------------------------- 
 
I.2.4. Comissão de Administrativa da Engenharia Elétrica – CAEEL  

a) Prof. Saraiva disse que, na reunião realizada no dia 21-05-215, a proposta 
consensual entre CEE e PSI sobre a reforma do espaço hoje ocupado pelo 
CEE, foi encaminhada para a Diretoria que a aprovou. Acrescentou que o 
projeto final prevê reformas na rede elétrica e na parte civil (forro, piso, etc.) 
e que deverá ser executado a partir de julho. Por fim, foi acordado que o 
CEE deverá promover a retirada de todo o material e mobiliário até o final 
de junho, para que as obras possam ser iniciadas. ---------------------------------- 

b) Prof. Saraiva comunicou que foi realizada a primeira “Geek Week”, evento 
organizado pelo CEE, nos dias de 28 a 30-05-2015, no estacionamento 
atrás do prédio da Elétrica (em frente ao CEE). O evento promoveu diversas 
atividades, dentre elas: CineGeek, Games, Workshops, Palestras e 
Campeonatos. --------------------------------------------------------------------------------- 

c) Prof. Saraiva informou que foi definido o local para o escritório do IEEE, que 
passa a ocupar a sala A1-OE do prédio da Elétrica. --------------------------------- 

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

a) Prof. Paulo Cugnasca disse que, caso não haja suspensão do vestibular de 
2016 para o curso de Engenharia de Computação - Ênfase em Sistemas 
Corporativos da USP Leste, é necessário atualizar o seu currículo para EC-
3, equiparando aos primeiros 4 anos ao curso de Engenharia de 
Computação oferecido em Butantã, com diferenciação no 5º ano. -------------- 

b) Prof. Paulo Cugnasca informou que hoje é o último dia para a entrega da 
carga didática para alocação de salas para o Ciclo Básico. ----------------------- 

 
I.2.6. Comissão de Estágios 

a) Prof. Jorge Risco informou que no dia 15-06-2015, a partir das 17h30, 
ocorrerá o Workshop de Estágio, com palestra ministrada pelo Sr. Paulo 
Terin, Head de IT Infrastructure do banco Credit Suisse, cujo tema será “O 
Perfil do Engenheiro de Computação em uma Instituição Financeira”. --------- 

b) Prof. Jorge Risco comunicou que no dia 12-06-2015 a Comissão de Estágio 
terá uma reunião com o banco Bradesco para discutir a atuação dos 
engenheiros de computação nas instituições financeiras e acordar uma 
possível visita dos alunos ao centro empresarial do Bradesco. ------------------- 

 
I.2.7. Comissão de Pós-Graduação 

a) Prof.ª Anna informou que o PPGEE definiu seu Regulamento Interno que 
esclarece alguns pontos do Regulamento do Programa em Engenharia 
Elétrica. Acrescentou que o RI foi aprovado pela CPG e foi encaminhado 
para aprovação do CTA. -------------------------------------------------------------------- 

b) Prof.ª Anna comunicou que a CPG está acompanhando, na Reitoria, as 
discussões quanto às alterações no Regimento Geral da USP, e que 
estavam sendo tratados os pontos que visam a facilitação da 
internacionalização da Universidade. ---------------------------------------------------- 

c) Prof.ª Anna mencionou que, em relação às bancas de defesa de mestrado e 
doutorado, realizadas por meio de videoconferência, a única restrição 
apresentada é que o presidente da comissão julgadora e o candidato 
estejam no mesmo local dentro da USP. ----------------------------------------------- 

d) Prof.ª Anna disse que a PRPG também está discutindo a regulamentação 



  

das disciplinas de pós-graduação à distância. ---------------------------------------- 
e) Prof.ª Anna relatou que o Presidente da CG, Prof. Dr. Francisco Ferreira 

Cardoso, esteve presente na reunião da CPG do dia 11-05-15 para a 
discussão sobre o Pré-Mestrado, a qual foi bastante produtiva. Prof.ª Anna 
informou ainda que participou da reunião da CoC da Elétrica no dia 17-04-
15 para esclarecer as diretrizes do Pré-Mestrado e estimular o início das 
discussões conjuntas entre CoCs e CCP, para definição de planos de Pré-
Mestrado nas áreas de concentração. Acrescentou que, no dia 14-05-15, 
conversou com docentes do PTC e, no 09-06-15, com professores e chefia 
do PSI. Ainda no dia 28-05-15 houve reunião com alunos e o Presidente do 
CEE para esclarecer a proposta de Pré-Mestrado. Uma nova reunião com a 
CoC Elétrica está agendada para o dia 15-06-15 às 15h00. Este assunto 
deverá ser discutido no PCS em momento oportuno. ------------------------------- 

f) Prof.ª Anna informou que o PPGEE entrou no PROEX. Porém, ainda não se 
tem ideia de quando a verba será liberada, quanto será e como poderá ser 
usada. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

g) Prof.ª Anna comunicou que houve 110 inscritos no Mestrado. O PCS teve 32 
inscritos para o Mestrado, 2 ausências e 14 aprovados para a arguição, que 
ocorrerá no dia 16-06-15, das 9h-12h na sala de reuniões da CAEEL. 
Acrescentou que o PCS teve 13 inscritos para o doutorado e a arguição 
destes candidatos se dará no dia 17-06-15, das 9-12h, na sala C1-49. 
Todos os orientadores interessados estão convidados para participarem das 
arguições. --------------------------------------------------------------------------------------- 

 
I.2.8. Comissão de Pesquisa 

Não há matéria. -------------------------------------------------------------------------------- 
 
I.2.9. Comissão de Cultura e Extensão Universitária 

a) Prof.ª Anna informou que os alunos de cursos de extensão com 180 horas 
ou mais terão direito a carteira da USP, que lhes dará acesso a bibliotecas, 
VPN e refeitório. ------------------------------------------------------------------------------- 

b) Prof.ª Anna comunicou que a Exposição da obra de Ramos de Azevedo se 
encontra aberta no prédio da Engenharia Civil. --------------------------------------- 

c) Prof.ª Anna citou que foi lançada a revista de arte e cultura Babel, dos 
alunos da EPUSP, que contou com patrocínio da FDTE. -------------------------- 

d) Prof.ª Anna anunciou que no dia 20/06/2015 ocorrerá uma visita monitorada 
dos alunos do ensino médio à EPUSP, dentro do Programa Universidade e 
as Profissões. ---------------------------------------------------------------------------------- 

e) Prof.ª Anna ressaltou que a Diretoria da EPUSP aumentou o escopo de 
atuação do programa Poli Cidadã, criando um conselho consultivo para ele.  

 
I.2.10. Secretaria do Departamento 

Não há matéria. -------------------------------------------------------------------------------- 
 
I.2.11. Palavra aos Conselheiros 

a) Prof. Jaime relatou seu desconforto com a questão do encaminhamento do 
vestibular do curso da USP Leste em 2016. Aparentemente, a PRG não 
manifestou apoio à proposta da redistribuição das vagas desse curso nos 
cursos da POLI, decidida pelo Conselho do PCS, apresentada e votada na 
Congregação da EPUSP. Acredita que o Departamento e os alunos não 
podem ser penalizados por uma mudança de conjuntura econômica no 



  

Estado e no país. Externou também que o Conselho tem perdido muito 
tempo e energia para encontrar uma solução para um problema que não foi 
criado por nós. Salientou ainda que não vê condições para o PCS absorver 
mais 50 novos alunos no ano de 2016, no Campus Butantã, sem a 
contrapartida acordada na criação do curso, em termos de infraestrutura e 
claros dos docentes. Sugeriu que se votasse uma moção do Conselho 
afirmando que não há condições de absorver estes alunos em 2016, e que a 
questão precisa ter uma solução definitiva o mais brevemente possível. ------ 

b) Prof. Sidnei ressaltou que é necessário apresentar uma justificativa plausível 
de suspensão das vagas do curso. ------------------------------------------------------- 

c) Prof.ª Anna concluiu as discussões pontuando que o Conselho, como um 
todo, não está confortável com a atual condução da questão das vagas do 
curso de Engenharia de Computação - Ênfase em Sistemas Corporativos - 
USP Leste. -------------------------------------------------------------------------------------- 

d) Prof. Jaime solicitou esclarecimentos quanto à reestruturação curricular do 
curso da USP Leste. Em particular, se disse favorável a adaptá-lo à EC3, 
mas salientou que a adaptação do 4º e 5º anos deveria ser melhor discutida 
dependendo dos desdobramentos definitivos do novo curso. --------------------- 

e) Prof. Bruno leu a seguinte manifestação da Prof.ª Cíntia Borges Margi, 
direcionada a Comissão de Pesquisa: “A Prof. Cintia teve seu relatório 
parcial do projeto FAPESP reprovado, solicitando esclarecimentos sobre 
como os recursos de responsabilidade conjunta (pesquisador e chefia) 
foram utilizados para algo dentro do projeto. Após enviar e-mails à chefia do 
PCS, que encaminhou à Comissão de Pesquisa, que por sua vez 
encaminhou ao setor de convênios, ela foi informada que a verba é enviada 
ao Departamento para uso pela chefia. Em particular, com relação a 2014, a 
verba ainda não foi recebida. Porém, registra-se que os recursos do projeto 
FAPESP anterior não beneficiaram a pesquisa da docente. Segundo 
informação do setor de convênios, foram adquiridos um notebook e uma 
impressora multifuncional com a verba. Assim, a Prof.ª Cíntia considera 
importante transparência no uso deste recurso, para que os docentes com 
projetos de pesquisa na FAPESP não sejam prejudicados. ” --------------------- 

f) Prof. Bruno manifestou que o problema relatado anteriormente afeta a todos 
que possuem projetos FAPESP. A agência mudou a forma de cobrança e 
está agora cobrando o relatório de despesas também para a verba 
Departamental/EPUSP e torna-se necessário prover os pesquisadores com 
os subsídios para o fazerem. A verba deve ser destinada à melhoria da 
infraestrutura de pesquisa do Departamento e a manifestação da Profª. 
Cíntia é em relação ao provimento dos subsídios para que se possa 
escrever o relatório e não a destinação da verba, que já é determinada pela 
FAPESP. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

g) A representante discente Letícia Alves Chijo conversou com os alunos e os 
mesmos não sabiam sobre o oferecimento de vagas de monitoria. Sugeriu a 
divulgação no Boletim Mensal e pelas mídias sociais do CEE. ------------------- 

h) Prof. Marco Tulio pediu à representante discente Leticia Alves Chijo para 
ajudar a conscientizar os alunos sobre o uso politicamente correto do 
patrimônio da Universidade. O professor se referiu à utilização das salas, 
carteiras, cadeiras, etc. e citou que os alunos têm rasurado nas carteiras e 
que tem feito uso indevido das vagas do estacionamento. ------------------------ 



  

i) Prof. Jaime agradeceu a colaboração das funcionárias Mariana Caires 
Nunes e Mayra Yuriko Ogura Onishi na confecção dos relatórios da 
avaliação institucional. ----------------------------------------------------------------------- 

 
 
II - ORDEM DO DIA 
II.1. Graduação 
II.1.1. Contratação de Aluno Monitor  
Referendada a solicitação de contratação do aluno monitor Juan Carlos Perafan 
Villota, orientado pela Prof.ª Dr.ª Anna Helena Reali Costa, na disciplina 
PCS2302/2024 – Laboratório de Fundamentos de Engenharia de Computação, 
pelo período de 01-07 a 31-12-2015. ------------------------------------------------------------- 
 
II.1.2. Aprovação da Adaptação do Curso de Engenharia de Computação, 
Ênfase em Sistemas Corporativos para a EC-3 
Aprovada a Adaptação do Curso de Engenharia de Computação, Ênfase em 
Sistemas Corporativos para a EC-3. -------------------------------------------------------------- 
 
II.1.3. Participação de Docente na Escola de Engenharia de Lorena 
Aprovada a participação do Prof. Dr. Marco Túlio Carvalho de Andrade na 
Escola de Engenharia de Lorena, ministrando a disciplina LOM 3233 – 
Microprocessadores para o Curso de Engenharia Física, pelo período de Agosto a 
Dezembro de 2015 (todas as 5ª feiras). ---------------------------------------------------------- 
 
 
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: Daniel Baraldi Sesso, Jessica Leite Pituba, e Jonatas Faria Rossetti. --- 
 
II.2.2. Proposta de Exame de Qualificação no Programa de Doutorado 
Aprovada a proposta de Exame de Qualificação no Programa de Doutorado do 
aluno Ewerton Rodrigues Andrade. ------------------------------------------------------------ 
 
II.2.3.  Proposta de Banca para Tese de Doutorado 
Aprovadas as propostas de Banca para Tese de Doutorado dos alunos 
Geovandro Carlos Crepaldi Firmino Pereira, Renato Manzan de Andrade, e 
Ricardo Leandro Piantola da Silva. ------------------------------------------------------------- 
 
 
II.3. Pesquisa 
II.3.1. Formalização de Parceria de Pesquisa entre a USP e a Universidade da 
Califórnia para pedido de Patente. 
Aprovada a formalização de parceria de pesquisa entre a USP e a Universidade da 
Califórnia para pedido de Patente, solicitada pela Prof.ª Dr.ª Cintia Borges Margi, 
para o projeto “Method and System for Logically Decentralizing the SDN 
Control Plane”, com parecer favorável do Prof. Dr. Marcos Simplício Júnior. -------- 
 
II.3.2.  Participação de Docente em Atividade de Pesquisa 
a) Atividades de Convênio/Contrato (art.16) 



  

Aprovados os pedidos de participação em Atividades de Pesquisa: do Prof. Dr. 
Marcos Antonio Simplício Júnior no projeto “Segurança e Mobilidade com Alta 
Escalabilidade”, junto à Scopus Tecnologia S.A., no período de 22-08-2015 a 22-
08-2017, através da FUSP – Fundação de Apoio à Universidade de São Paulo, 
como participante; e do Prof. Dr. Marcos Antonio Simplício Júnior no projeto 
“Rede Virtual Segura para Computação em Nuvem”, junto à Ericsson 
Telecomunicações S.A., no período de 22-08-2015 a 22-08-2017, através da FDTE 
- Fundação de Desenvolvimento Tecnológico da Engenharia, como participante. --- 
 
 
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) 
Aprovado o pedido de ministração de curso de extensão para a Prof.ª Dr.ª 
Solange Nice Alves de Souza no curso/disciplina “BIG DATA: Inteligência na 
Gestão do Dados”/”Qualidade de Dados”, no período de 03-08 a 06-10-2015, com 
carga horária de 30 horas / semestrais, através do PECE /EPUSP. --------------------- 
 
II.5.2. Participação de Docente em Atividade de Extensão: 
a) Atividades de Assessoria/Consultoria (art.15) 
Aprovados os pedidos de participação em atividades de assessoria/consultoria dos 
professores: a) Prof. Dr. João Batista Camargo Júnior prestando assessoria 
para Avaliação dos Cursos Cooperativos de Engenharia da Escola Superior de 
Tecnologia da Universidade Estadual do Amazonas (UEA/EST), no período de 18-
07 a 17-12-2015, com dedicação de 4,0 horas / semanais. b) Prof. Dr. Paulo 
Sérgio Cugnasca prestando assessoria para Avaliação dos Cursos Cooperativos 
de Engenharia da Escola Superior de Tecnologia da Universidade Estadual do 
Amazonas (UEA/EST), no período de 18-07 a 17-12-2015, com dedicação de 4,0 
horas / semanais. -------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
II.6. Renovação de Credenciamento de Currículo junto à CERT 
Aprovada a renovação de credenciamento de currículo junto à CERT da Profª. Drª. 
Líria Matsumoto Sato, com vencimento em 04-08-2015, com parecer favorável do 
Prof. Dr. Emílio Del Moral Hernadez (PSI). ------------------------------------------------------ 
 
 
II.7. Pedidos de Afastamento de Docente  
Referendados os pedidos de afastamento dos professores: Profª. Drª. Anna 
Helena Reali Costa (Buenos Aires - Argentina de 24-07 a 02-08-2015); Prof. Dr. 
Edison Spina (Barcelona - Espanha de 04 a 15-06-2015); Prof. Dr. Jaime Simão 
Sichman (Buenos Aires – Argentina de 25 a 31-07-2015 e Mendonza – Argentina 
de 01 a 04-08-2015); Prof. Dr. Jorge Luis Risco Becerra (Bucaramanga – 
Colombia) de 01 a 05-06-2015); Profª. Drª.  Lúcia Vilela Leite Filgueiras (Sankt 
Augustin – Alemanha) de 08 a 12-06-2015);  Moacyr Martucci Júnior (Pequim - 
China de 16 a 21-06-2015); Profª. Drª. Regina Melo Silveira (Seattle – EUA, 
Santa Cruz - EUA de 13 a 21-06-2015). --------------------------------------------------------- 



  

 
 
II.8. Relatórios de Afastamento 
Aprovado o relatório de afastamento do Prof. Dr. Jorge Luis Risco Becerra  
Bucaramanga – Colômbia de 01 a 05-06-2015). ---------------------------------------------- 
 
 
II. 9. Relatório de Atividades de Docente referente ao Período Probatório 
Aprovados os relatórios de atividade dos professores: Prof. Dr. Edison Spina, 
com vencimento em 30-06-2015, referente ao período probatório de março de 
2013 a abril de 2015, com parecer favorável do Prof. Dr. Eduardo Lorenzetti Pellini 
(PEA); Prof. Dr. Ricardo Nakamura, com vencimento em 06-07-2015, referente 
ao período probatório de maio de 2013 a junho de 2015, com parecer favorável da 
Profª. Drª. Eliane Aparecida Faria Amaral Fadigas (PEA). ---------------------------------- 
 
 
II.10 -  Discussão do PCS sobre o GT – Atividade Docente 

a) Prof. Jaime demostrou preocupação sobre um ponto do GT - Atividade 
Docente em relação ao ingresso dos docentes na USP pelo regime de RTP. 
Tal política, embora seja compreensível no contexto econômico atual, pode 
afugentar bons candidatos que pretendam se dedicar exclusivamente à 
docência e à pesquisa. ---------------------------------------------------------------------- 

b) Prof. Bruno disse que a CERT vai endurecer na progressão horizontal. ------- 
c) Prof. Sidnei ressaltou que é necessário atentar para os aspectos jurídicos 

trabalhistas das alterações sugeridas. A mudança compulsória em que pode 
haver uma diminuição de salário, por exemplo, como a alteração de regime 
RDIDP para RTC/RTP, é uma das questões a serem analisadas. --------------- 

d) Prof. Sidnei citou que, numa primeira leitura, há a sensação de período 
probatório “permanente” para o regime RDIDP e que será necessário fazer 
uma leitura mais profunda. Fez ainda uma proposta de que cada grupo faça 
seu planejamento e em conjunto o Departamento possa estabelecer seu 
plano de metas. -------------------------------------------------------------------------------- 

e) Prof. Sidnei acredita que o equilíbrio de regimes é positivo no sentindo de 
trazer pessoas do mercado que queiram se aproximar da Universidade. ------ 

f) Prof. Marco Tulio entende que a prioridade dessa Escola é a graduação e 
que a alteração de regimento dará ênfase a isso. Reforçou o aspecto 
jurídico e concorda que os docentes do regime RDIDP devem continuar a 
ser avaliados a cada 5 anos, mesmo que já tenham passado do período 
probatório. --------------------------------------------------------------------------------------- 

g) Prof. Wilson comentou que o modo como estão sendo levadas as 
discussões, os cargos têm conotação de comissionamento, no entanto, a 
estrutura da USP não funciona desta forma. ------------------------------------------ 

h) Prof. Sidnei ressaltou que no documento se apresenta a intenção de que o 
regime RDIDP (40 horas) não seja apenas de dedicação exclusiva. No 
entanto, acredita que este conceito tenha partido dos médicos que tem 
consultórios e não está sendo um tópico bem aceito. ------------------------------ 

i) Prof. Bruno comentou que o regime de admissão RTP (ou RTC) não tem 
atratividade, uma vez que o mercado de trabalho de Engenharia de 
Computação está remunerando melhor. Acrescentou ainda que o regime 
RTC não tem compromisso de pesquisa. ----------------------------------------------- 



  

j) Prof. Ricardo Nakamura acredita que o estabelecimento de plano de metas 
para cada docente e para o Departamento e sua avaliação são válidos. No 
entanto, questionou o quanto será flexível o processo de avaliação em 
áreas dinâmicas como a Engenharia de Computação. ----------------------------- 

k) Prof.ª Anna pediu a participação de todos no processo de estabelecimento 
de metas e objetivos do Departamento e que todos fiquem atentos ao 
cumprimento do planejamento. Acrescentou que as metas devem refletir a 
real situação, assim como as metas individuais dos docentes. ------------------- 

l) Prof.ª Anna concluiu dizendo que foram registrados todos os 
questionamentos e as sugestões relativas ao tema e que a discussão 
deverá ter continuidade para melhor definição de qual serão as propostas 
do Departamento. ----------------------------------------------------------------------------- 

 
 
Nada mais a constar, a reunião deu-se por encerrada às 11h32 e eu, Léia Sicília, 
Secretária do Departamento de Engenharia de Computação e Sistemas Digitais, 
redigi e digitei a presente ata. -----------------------------------------------------------------------  
 

**** 
 


