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 UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 
ESCOLA POLITÉCNICA 

 
 

ATA DA 286ª REUNIÃO DO CONSELHO DO DEPARTAMENTO DE 
ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO E SISTEMAS DIGITAIS – PCS 

 
Realizada em: 02-07-2015, às 08h10min. 
 
 
Presentes: Professores Titulares: Antonio Mauro Saraiva, José Sidnei Colombo 
Martini, Selma Shin Shimizu Melnikoff, Wilson Vicente Ruggiero. Professores 
Associados: Carlos Eduardo Cugnasca, 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: André Riyuiti Hirakawa, Anna Helena Reali Costa, 
Moacyr Martucci Júnior. Representante Discente: Davi Cesar Correia Junior. 
Funcionários Convidados: Mariana Caires Nunes e Michelet Del Carpio Chávez.  

 

I - EXPEDIENTE 

I.1. A ATA da 285ª Reunião do Conselho - revisão em andamento. 
 

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

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

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

c) Prof. Saraiva parabenizou a participação do Prof. Sidnei no livro “Visão 2030 
– Cenários, tendências e novos paradigmas do setor elétrico”. O Capítulo de 
sua autoria foi: “A Gestão da Infraestrutura Urbana na Cidade do Futuro: 
Energia Elétrica”.  ----------------------------------------------------------------------------- 

d) Prof. Saraiva informou que houve eleição dos representantes e suplentes 
dos servidores técnicos e administrativos para compor a Comissão Central 
de Recursos Humanos no dia 01-07-2015 nas secretarias dos 
Departamentos. O resultado ainda não foi divulgado. ------------------------------- 

e) Prof. Saraiva citou que o Prof. Risco encaminhou um Newsletter da FUSP, 
informando que a fundação está mais ágil e eficiente, como resultado da 
reestruturação em seus processos administrativos, o que dará mais 
agilidade nas parcerias entre a USP e a sociedade. --------------------------------- 

f) Prof. Saraiva informou que o aluno Rafael Meneses Souza participa do 
Projeto Potência, um grupo de extensão da EPUSP, parceiro da Poli 
Cidadã, que dá aulas de exatas para alunos da rede pública estadual da 
Zona Sul da cidade, solicita o uso do Laboratório de Engenharia de 
Software, por duas horas, nos sábados, dias 04, 11, 18 e 25-07-2015. 
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Acrescentou que a ideia é ensinar o básico de programação e incentivá-los 
a aprender mais no futuro ou por conta própria. -------------------------------------- 

g) Prof. Selma ressaltou que tem aulas do 2º Quadrimestre às segundas-feiras 
às 08h20 nesse laboratório, no qual os alunos estão desenvolvendo seus 
projetos, e que é necessário advertir o aluno Rafael Meneses Souza para 
que não altere a configuração das máquinas, nem acessem os projetos. ----- 

h) Prof. Saraiva comunicou que no dia 16 de julho, às 09h00, haverá o 
Workshop "New Paradigms for Routing in Optical Networks", no Auditório da 
Engenharia Elétrica da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo. A 
Prof.ª Regina Melo Silveira é coordenadora geral e organizadora e a Profa. 
Anna Helena Reali Costa irá compor a mesa da sessão de abertura do 
evento. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
I.2.2. Conselho Técnico Administrativo – CTA 

a) Prof. Saraiva informou que ocorreu o evento em comemoração dos 1000 
Diplomas Duplos no dia 08-06-2015. Acrescentou que foram apresentados 
os resultados do Programa de Diploma Duplo na reunião. ------------------------ 

b) Prof. Saraiva destacou que cada departamento deverá enviar sugestões 
para a Diretoria em relação ao tema “Carreira de Docente e Regimes de 
Trabalhos na USP”. O responsável pela consolidação das informações no 
PCS é o Prof. Ricardo Nakamura. -------------------------------------------------------- 

c) Prof. Saraiva informou que foram apresentados os critérios objetivos para 
distribuição de cargos de Titular na EPUSP. O documento do item 8 da 
pauta da reunião do CTA, que descreve estes critérios, foi aprovado para as 
vagas já disponíveis da EPUSP. Outros itens do documento poderão ser 
discutidos e o mesmo deverá ser revisto e reencaminhado para distribuição 
de novas vagas. ------------------------------------------------------------------------------- 

 
I.2.3. Congregação 

a) Prof. Saraiva comunicou que o Prof. Arlindo Philippi Júnior, da FSP-USP, 
atual prefeito do Campus USP Capital, é o novo Diretor de Avaliação Capes.  

b) Prof. Saraiva informou que a verba PROAP de 2016 será baseada no valor 
efetivamente utilizado da verba de 2015. ----------------------------------------------- 

c) Prof. Saraiva citou que o Prof. Dr. Francisco Cardoso apresentou o interesse 
de homogeneização dos blocos vermelhos do 5º ano dos cursos de 
Engenharia. ------------------------------------------------------------------------------------- 

d) Prof. Saraiva informou que serão confeccionadas as carteiras de 
identificação da USP para os alunos de atividades de Extensão, com carga 
superior a 180 horas. No entanto, a carteira dará acesso limitado, 
possibilitando a entrada nos prédios e o uso dos bandejões. --------------------- 

e) Prof. Saraiva relatou que, no dia 20-06-2015, ocorreu a Visita Monitorada à 
Escola Politécnica, como parte do Programa USP e as Profissões da Pró-
Reitoria de Cultura e Extensão Universitária. ------------------------------------------ 

f) Prof. Saraiva comentou da boa qualidade da Revista Babel, elaborada pelos 
alunos. Acrescentou que o Prof. Carlos Cugnasca possui uma edição da 
revista, caso os docentes tenham interesse de lê-la. -------------------------------- 

g) Prof. Saraiva citou que existe a possibilidade de remunerar os alunos que 
participarem de programas/projetos de Extensão. ----------------------------------- 

h) Prof. Saraiva ressaltou que o Prof. Piqueira gostaria que houvesse mais 
participação dos docentes nos eventos da EPUSP. Citou alguns eventos 
como: Evento de Comemoração dos 1000 Diplomas Duplos realizado no dia 
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08-06-2015; e o Evento de Descerramento da Placa de Homenagem ao 
Prof. Dr. José Augusto Martins na manhã do dia 29-06-2015, em que o 
Auditório Amarelo do prédio do Biênio da EPUSP passou a ter o nome do 
ilustre professor. --------------------------------------------------------------------------- 

i) Prof. Saraiva destacou que foi lançado, com sucesso, o foguete “Jupiter I”, 
projeto desenvolvido com colaboração dos alunos da EPUSP no 
“10º Intercollegiate Rocket Engineering Competition (IREC)” nos EUA, 
realizado entre os dias 23 e 27-06-2015. ----------------------------------------------- 

j) Prof. Saraiva citou que disciplinas optativas livres da Graduação poderão 
ser ministrados em inglês. ------------------------------------------------------------- 

k) Prof. Saraiva informou que a organização “Amigos da Poli” se ofereceu para 
a captação de recursos para projetos específicos. ----------------------------------- 

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

a) Prof. Saraiva relatou que o projeto de reforma do CEE foi consolidado e 
discutido com a Diretoria, que pagará 60% da reforma e os 40% serão 
rateados entre os 4 Departamentos da Engenharia Elétrica. ---------------------- 

b) Prof. Saraiva comentou que houve o questionamento da possibilidade de 
realização da Feira do Livro nas dependências do prédio da Elétrica. No 
entanto, tendo em vista a realização de outro evento no mesmo período e a 
finalização da reforma do biênio, foi sugerido que fosse realizada em outro 
prédio. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

c) Prof. Saraiva notificou que grupos de alunos, como o ThunderRatz, 
solicitaram orientação de professores no desenvolvimento de suas 
atividades e espaço para realização das mesmas. Foram sugeridas as salas 
An-20, A2-37 e os laboratórios LME e LAC. ------------------------------------------- 

d) Prof. Saraiva informou que o novo presidente do CEE é o aluno Augusto 
Ruy Machado. ---------------------------------------------------------------------------------- 

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

a) Prof. Paulo Cugnasca informou que houve discussão sobre bloco vermelho 
do 5º ano na CG, e que foram tomadas algumas decisões, tais como: 
caberiam 3 disciplinas de 4 créditos no bloco vermelho no 9º semestre e no 
10º semestre; e tanto o estágio supervisionado quanto o projeto de 
formatura devem ser desenvolvidos na habilitação em que está o aluno, 
apesar de poder haver interdisciplinaridade. ------------------------------------------- 

b) Prof. Paulo Cugnasca disse que, ainda em relação ao bloco vermelho, os 
alunos que tem interesse em fazer pós-graduação, podem utilizar este bloco 
para cursar as disciplinas do pré-mestrado. Ressaltou, no entanto, que o 
projeto de formatura e o projeto de qualificação no pré-mestrado devem ser 
distintos.  ---------------------------------------------------------------------------------------- 

 
I.2.6. Comissão de Estágios  

a) Prof. Risco relatou que ocorreu, no dia 15-06-2015, em parceria com o 
banco Credit Suisse, o Workshop da Comissão de Estágio cujo tema era “O 
perfil do engenheiro de computação em uma instituição financeira”. ----------- 

b) Prof. Risco informou que a Comissão de Estágio está em negociação com a 
empresa BTG, que quer oferecer um programa de estágio exclusivo para 
alunos da Engenharia de Computação. O cronograma leva em consideração 
o calendário do curso quadrimestral, oferecendo a oportunidade do aluno 
estagiar, a cada quadrimestre, em diferentes setores. Acrescentou ainda 
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que a empresa apresentou uma proposta de desenvolvimento do estagiário 
através de 3 vertentes: Experiência – 70%, ou seja, aprendizado on the job; 
Orientação – 20%, realizada através do Tutor, o seu gestor direto, e do 
Mentor, um profissional sênior que terá o papel de conselheiro em encontros 
periódicos; e Treinamento – 10%, aprendizado de como funciona a 
instituição, sobre as tecnologias e procedimentos de áreas específicas. ---- 

c) Prof. Risco comunicou que foi agendada uma visita ao CTI (Centro de 
Tecnologia da Informação) do banco Bradesco para o dia 13-08-2015, com 
o objetivo de apresentar, aos alunos, as áreas em que um engenheiro de 
computação pode atuar em um banco. -------------------------------------------------- 

d) Prof. Risco disse que há uma movimentação no desenvolvimento de um 
“portal de talentos Poli”, no qual os alunos poderiam receber ajuda na 
formulação de seus currículos e a Universidade poderia ter um banco de 
dados de currículo, tornando-se fonte de busca de talentos pelas empresas.  

e) Prof. Sidnei informou que os alunos da disciplina de Introdução à 
Engenharia de Computação (PCS 3100) realizaram uma visita à Flextronics, 
fabricante de produtos eletrônicos e serviços – EMS, no dia 29-05-2015. ----- 

f) Prof. Risco apresentou os resultados do questionário aplicado durante o 
Workshop de Estágio. ------------------------------------------------------------------------ 

 
I.2.7. Comissão de Pós-Graduação 

a) Prof. Jorge Rady comunicou que todas as etapas do ingresso já foram 
realizadas e que o único resultado ainda não divulgado é a nota da prova de 
inglês. Acrescentou, ainda, que foram percebidos alguns problemas, tais 
como: aplicação de avaliações à distância (interesse de aplicantes da 
América Latina – tanto das provas de ingresso quanto para bolsa); 
questionamento sobre a possibilidade de haver uma prova única para todas 
as áreas. Informou também que o portal online ainda não está devidamente 
disponível. --------------------------------------------------------------------------------------- 

b) Prof. Jorge Rady disse que o número de mestrandos está bem próximo do 
número de doutorandos. Antigamente, havia mais mestrados. ------------------- 

 
I.2.8. Comissão de Pesquisa 

a) Prof. Saraiva informou que o Prof. André Riyuiti Hirakawa, como 
representante da YNU-EPUSP, apresentou a parceria estabelecida entre a 
EPUSP e a Universidade Nacional de Yokohama, assim como, o acordo de 
duplo diploma para o programa de doutorado em Engenharia Naval e 
Oceânica. --------------------------------------------------------------------------------------- 

b) Prof. Saraiva ressaltou que a EPUSP está preparando o relatório da 
Avaliação Institucional e que CPq deve consolidar as informações referentes 
à pesquisa da EPUSP. Desta forma, o Prof. Saraiva pediu para que todos 
os membros encaminhem as informações necessárias, com urgência. -------- 

c) Prof. Saraiva informou a Pró-Reitoria de Pesquisa terminou o ranqueamento 
das bolsas de Iniciação Científica na data de ontem, 01-07-2015. Há alguns 
alunos da Escola Politécnica selecionados, porém, ainda é necessário que o 
CNPq confirme o número de bolsas. ----------------------------------------------------- 

d) Prof. Saraiva citou que no Programa de Bolsa Unificado houve mais bolsas 
do que solicitações de bolsa. Acrescentou que há 600 pedidos de projetos 
de docentes e ressaltou que pode haver mais de uma bolsa por projeto. 

e) Prof. Saraiva destacou que a Reitoria pede que o procedimento de 
encerramento de pós-doc seja realizado. ----------------------------------------------- 
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I.2.9. Comissão de Cultura e Extensão Universitária 

a) Prof. Carlos informou que terá início a emissão de carteira de identificação 
da USP para alunos de atividades de extensão com carga horária superior a 
180 horas. --------------------------------------------------------------------------------------- 

b) Prof. Carlos comunicou que está ocorrendo a exposição “Escritório Ramos 
de Azevedo: A Arquitetura e a Cidade” no prédio de Engenharia Civil. -------- 

c) Prof. Risco participou do evento “Curso de Extensão na USP em debate” e 
disse que foi um evento que levantou muitas questões importantes, tais 
como: o modo como os cursos de extensão podem levar o conhecimento 
para a sociedade; a necessidade de o curso de extensão ter relação com o 
planejamento estratégico do Departamento; as diferenças de atuação na 
Extensão em cada Unidade e a necessidade de alinhamento. ------------------- 

 
I.2.10. Secretaria do Departamento 

a)  Léia informou que os funcionários Antônio Geraldo Ferreira da Silva Filho, 
Patrícia Mauricio Sandes e Rubens Ladislau de Toledo Júnior estarão de 
férias no mês de julho. ----------------------------------------------------------------------- 

 
I.2.11. Palavra aos Conselheiros 

a) Prof. Saraiva sugeriu que o PCS deveria fazer um Workshop de Extensão, 
para discutir a forma de atuação da extensão no Departamento. ---------------- 

b) Prof. Saraiva comunicou que não serão oferecidas vagas para o curso de 
Engenharia de Computação com Ênfase em Sistemas Corporativos no ano 
de 2016. Estas vagas serão distribuídas entre os cursos da EPUSP. ---------- 

c) Prof. Jaime disse que, em relação a esse curso, o Departamento fez um 
movimento no momento certo, ao mostrar a alternativa de distribuição das 
vagas, mantendo a quantidade de alunos ingressantes na EPUSP pelo 
vestibular, ao invés de mostrar os problemas de recurso para a 
operacionalização do curso na área da USP Leste. Ressaltou que a 
sociedade aceitaria melhor a suspensão do curso do que a continuidade do 
mesmo de forma precária. Finalizou agradecendo a ajuda prestada pelo 
Prof. João Cyro André, representante da Congregação da Escola 
Politécnica. -------------------------------------------------------------------------------------- 

d) Prof. Saraiva disse que a funcionária Neli Maria Paschoarelli Wanda, 
representante dos funcionários no Conselho Universitário, demonstrou apoio 
à decisão de distribuição das vagas entre os cursos da EPUSP. ---------------- 

e) Prof. Saraiva agradeceu a colaboração do Prof. Jaime na questão do curso 
da USP Leste. ---------------------------------------------------------------------------------- 

f) Prof. Saraiva disse que o Prof. Piqueira convocou uma reunião com ele, 
Prof. André Hirakawa (PCS) e Prof. Mauro Zilbovicius (PRO) sobre o 
assunto da USP-Leste. A EPUSP se comprometeu com a Reitoria a 
desenvolver o curso de pré-vestibular no Anglo da Zona Leste de São 
Paulo, com alunos selecionados pelo Padre Ticão. Acrescentou que o Prof. 
André Hirakawa vai liderar a iniciativa e a EPUSP vai contribuir 
financeiramente, através das fundações, arcando com um terço do salário 
dos professores do cursinho. -------------------------------------------------------------- 

g) Prof. Saraiva informou que, nessa reunião, o Prof. Piqueira pediu um plano 
da EPUSP na USP Leste, tendo em vista o período após o ano de 2018. 
Ressaltou que é um plano geral que envolve a EPUSP e não 
especificamente o PCS, uma vez que o Diretor apoia o fechamento do curso 
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de Engenharia de Computação com Ênfase em Sistemas Corporativos na 
USP Leste, devido às restrições de recursos e pelo fato do PCS já possuir 2 
cursos. A elaboração do plano será liderada pelo Prof. Mauro Zilbovicius 
(parte didática) e pelo Prof. André Hirakawa (parte de infraestrutura). Um 
esboço do plano deverá ser apresentado no início do ano que vem. ----------- 

h) Prof. Saraiva disse que o Prof. Piqueira sugeriu que um curso de 
Engenharia, com menos necessidade de laboratórios, seria mais adequado 
para a USP-Leste. ---------------------------------------------------------------------------- 

i) Prof. Jaime enfatizou que o cancelamento do curso ainda não é definitivo. --- 
j) Prof. Selma disse que, no caso de questionamento mais específico dos 

alunos, em relação ao curso de Engenharia de Computação com Ênfase em 
Sistemas Corporativos, a secretaria deve direcioná-los aos professores 
(Prof.ª Selma, Prof. Paulo Cugnasca e Prof. João Batista) para maiores 
esclarecimentos. ------------------------------------------------------------------------------ 

k) Prof. Saraiva convidou o funcionário Akio Nogueira Barbosa para apresentar 
a estrutura atual do corpo de Técnicos do PCS. Acrescentou que: foi criada 
uma Agenda Corporativa dos Técnicos; está disponível o e-mail 
pcs.chamados@usp.br para organização da demanda por técnicos; e pediu 
para que os docentes façam distinção das necessidades urgentes das 
menos urgentes, para que a nova forma de organização possa funcionar 
efetivamente. ----------------------------------------------------------------------------------- 

l) O Funcionário Akio aprofundou os tópicos apresentados pelo Prof. Saraiva, 
informando que o sistema de chamados ainda está em período de 
adaptação, e mostrou a nova distribuição de atividades entre os técnicos. 
Finalizou comentando sobre o projeto do Novo Portal do PCS, que passará 
para a plataforma Wordpress, e que conta com o envolvimento dos 
funcionários Alan Cleber Borim, Beatriz Conceição Silva, Michelet Del 
Carpio Chávez, e dos professores Bruno de Carvalho Albertini e Fábio Levy 
Siqueira. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

m) Prof. Jaime sugeriu que fossem colocados, no novo site, links para os 
currículos Lattes e acadêmico dos professores. -------------------------------------- 

n) Prof. Bruno agradeceu a funcionária Beatriz Conceição Silva pelo esforço de 
pesquisa nos sites de outras universidades para a melhoria do site do PCS.- 

o) Prof. Marco Tulio parabenizou o Prof. Jaime pela iniciativa no assunto do 
curso de Engenharia de Computação da USP Leste. ------------------------------- 

p) Prof. Sidnei parabenizou o Prof. Jaime e as lideranças envolvidas pelo 
resultado dos esforços de suspensão das vagas do curso de Engenharia de 
Computação da USP Leste no vestibular de 2016. ---------------------------------- 

q) Prof. Sidnei informou que 2 alunos da disciplina de Introdução de 
Engenharia de Computação não compareceram mais às aulas e sugeriu 
que os docentes fossem informados pela secretaria no caso de 
movimentação dos alunos. ----------------------------------------------------------------- 

r) Prof. Sidnei agradeceu os professores Fábio Levy, João Batista, Ricardo 
Nakamura e Bruno Albertini por participarem da banca de avaliação dos 
trabalhos da disciplina de Introdução a Engenharia de Computação, 
ministrada por ele e pelo Prof. Edson Gomi. ------------------------------------------- 

s) Prof. Sidnei agradeceu aos funcionários Patrícia Mauricio Sandes e Nilton 
Araújo do Carmo pela ajuda e participação na visita realizada na Empresa 
Flextronics em Sorocaba. ------------------------------------------------------------------- 

t) Prof. Jaime sugeriu que fosse feita uma carta de agradecimento ao Prof. 
João Cyro em nome do PCS. -------------------------------------------------------------- 

mailto:pcs.chamados@usp.br
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u) Prof. Bruno relatou que o evento “USP e as Profissões” foi um sucesso. Foi 
possível despertar a surpresa e interesse dos alunos de ensino médio em 
relação à Engenharia de Computação. Acrescentou que houve alguns 
pequenos problemas, como a demora na entrega dos lanches do almoço e 
a falta de pessoal para guardar os equipamentos. ----------------------------------- 

 
 
II - ORDEM DO DIA 
II.1. Graduação 
II.1.1. Contratação de Aluno Monitor  
Aprovadas as solicitações de contratação dos alunos monitores: a) Raul da Silva 
Souza, orientado pelo Prof. Dr. Marco Túlio Carvalho de Andrade, na disciplina 
PCS3225 – Sistemas Digitais II, pelo período de 01-08-15 a 31-12-2015. b) Juan 
Carlos Perafan Villota, orientado pelo Prof. Dr. Marcos Antonio Simplicio Junior, 
na disciplina PCS2024 / PCS2302 - Laboratório de Fundamentos de Engenharia 
de Computação, pelo período 01-07 a 31-12-2015. ------------------------------------------ 
 
II.1.2. Cancelamento de Aluno Monitor  
Aprovada a solicitação de cancelamento de monitoria do aluno Jefferson Evandi 
Ricardini Fernandes de Oliveira, orientado pelo Prof. Dr. Marcos Antonio 
Simplicio Junior, na disciplina PCS2024 / PCS2302 - Laboratório de Fundamentos 
de Engenharia de Computação, a partir de 01-07-2015. ------------------------------------ 
 
 
II.2. Pós-Graduação 
II.2.1. Proposta de Exame de Qualificação no Programa de Doutorado 
Aprovada a proposta de Exame de Qualificação no Programa de Doutorado do 
aluno Jefferson Evandi Ricardini Fernandes de Oliveira, conforme aprovada na 
reunião da CCP (Comissão Coordenadora de Programa de Pós de Graduação). --- 
 
II.2.2. Proposta de Banca para Dissertação de Mestrado 
Aprovadas as propostas Banca para Dissertação de Mestrado do aluno Eduardo 
Marcel Maçan e João Marcos de Mattos Barguil, conforme aprovada na reunião 
da CCP (Comissão Coordenadora de Programa de Pós de Graduação). -------------- 
 
II.2.3. Proposta de Banca para Tese de Doutorado 
Aprovadas as propostas de Banca para Tese de Doutorado dos alunos Akio 
Nogueira Barbosa, Fernando Henrique e Paula da Luz, Fernando Yoiti Obana 
e Renata Lopes Rosa, conforme aprovada na reunião da CCP (Comissão 
Coordenadora de Programa de Pós de Graduação). ----------------------------------------- 
 
II.3. Pesquisa 
II.3.1. Prorrogação de Pós-Doutoramento 
Aprovada a solicitação de prorrogação de pós-doutoramento de Demóstenes 
Zegarra Rodríguez, sob coordenação da Prof.ª Dr.ª Graça Bressan, cujo título da 
pesquisa é “Determinação e Maximização da Qualidade de Experiência do usuário 
no serviço de IPTV em uma rede IMS”, com parecer favorável do Prof. Dr. Romero 
Tori. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

II.3.2.  Encerramento de Pós-Doutoramento 
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Aprovada a solicitação de encerramento de pós-doutoramento de: a) Cledson 
Akio Sakurai, sob coordenação do Prof. Dr. André Riyuiti Hirakawa, cujo título do 
projeto é “Modelo de Controle para o canal de comunicação dos sensores sem fio”, 
com parecer favorável do Prof. Dr. José Sidnei Colombo Martini. b) Davoud 
Tachawinejad, sob coordenação do Prof. Dr. Jaime Simão Sichman, cujo título do 
projeto é “Technology shocks and Trade in a Network AND Saudis and Expats – an 
Agent-Based model of the Saudi Arabian Labor Market”, com parecer favorável do 
Prof. Dr. Jorge Kinoshita. c) Fábio Nascimbeni, sob coordenação do Prof. Dr. 
Edison Spina, cujo título do projeto é “Complexity in ICT-driven and Open 
Societies: challenges for higher education collaboration in times of ICT and Open 
Education”, com parecer favorável do Prof. Dr. Moacyr Martucci Junior. --------------- 
 
 
II.4. Pesquisa e Extensão 
Não houve matéria. ------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
II.5.Cultura e Extensão Universitária 
II.5.1. Renovação de Credenciamento de Currículo junto à CERT 
Aprovada a renovação de credenciamento de currículo junto à CERT do Prof. Dr. 
Wilson Vicente Ruggiero, com vencimento em 17-09-2015, com parecer 
favorável do Prof. Dr. João Antonio Martino (PSI). -------------------------------------------- 
 
 
II.6. Pedidos de Afastamento de Docente  
Não houve matéria. ------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
II.7. Relatórios de Afastamento 
Aprovado o relatório de afastamento do Prof. Dr. Edison Spina (Barcelona – 
Espanha de 04 a 15-06-2015). --------------------------------------------------------------------- 
 
 
II.9. Relatório de Atividades de Docente referente ao Período Probatório 
Aprovado o relatório de atividade do Prof. Dr. Ricardo Luis de Azevedo da 
Rocha, com vencimento em 02-08-2015, referente ao período probatório de 2013 
a 2015, com parecer favorável do Prof.ª Dr.ª Cinthia Itiki (PTC). -------------------------- 
 
 
Nada mais a constar, a reunião deu-se por encerrada às 11h40 e eu, Léia Sicília, 
Secretária do Departamento de Engenharia de Computação e Sistemas Digitais, 
redigi e digitei a presente ata. -----------------------------------------------------------------------  
 

**** 


