
  

 UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 
ESCOLA POLITÉCNICA 

 
 
ATA DA 287ª REUNIÃO DO CONSELHO DO DEPARTAMENTO DE 
ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO E SISTEMAS DIGITAIS – PCS 

 
Realizada em: 06-08-2015, às 08h09min. 
 
 
Presentes: Professores Titulares: Antonio Mauro Saraiva, Anna Helena Reali 
Costa, Selma Shin Shimizu Melnikoff. Professores Associados: André Riyuiti 
Hirakawa, Jaime Simão Sichman, João José Neto, Jorge Luis Risco Becerra, Jorge 
Rady de Almeida Júnior. Professores Doutores: Bruno de Carvalho Albertini, 
Paulo Sérgio Cugnasca, Ricardo Luis de Azevedo da Rocha, Ricardo Nakamura. 
Justificaram ausência os Professores: José Sidnei Colombo Martini, Marco Túlio 
Carvalho de Andrade, Moacyr Martucci Júnior. Funcionários Convidados: Lúcio 
Coiti Yajima, Mariana Caires Nunes e Patricia Mauricio Sandes. ------------------------- 

 

I - EXPEDIENTE 

I.1. Análise das atas 285ª e 286ª da Reunião do Conselho. 
 

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

a) Prof. Saraiva comunicou que o Prof. Dr. Antonio Marcos de Aguirra Massola, 
Diretor da Escola de Engenharia de Lorena, encaminhou ofício agradecendo 
a colaboração, cheia de dedicação e entusiasmo, da Prof. Dr. Lucia Vilela 
Leite Filgueiras, na ministração da disciplina de Sistemas Eletrônicos para o 
curso de Engenharia Física. ---------------------------------------------------------------- 

b) Prof. Saraiva informou que a inscrição para o 23º Simpósio Internacional de 
Iniciação Científica da USP (SIICUSP) deve ser realizada pelo aluno e 
validada pelo orientador no site uspdigital.usp.br/siicusp até o dia 10 de 
agosto de 2015. Os bolsistas CNPq de Iniciação Científica têm o 
compromisso de apresentar seus trabalhos no evento. O Edital e as datas 
dos eventos nas Unidades estão disponíveis em www.prp.usp.br/siicusp. ---- 

c) Prof. Saraiva citou que será realizada a eleição dos Servidores Técnico e 
Administrativos junto ao Conselho Gestor do Campus da Capital no dia 27 
de agosto de 2015 das 8h às 16h na Secretaria do Departamento. As 
inscrições dos interessados serão recebidas até o dia 11-08-2015 no 
Serviço de Órgãos Colegiados e Concursos – SVORCC. -------------------------- 

d) Prof. Saraiva informou que o Concurso de Livre-Docência da Prof.ª Cintia 
ocorrerá nos dias 10,11 e 12-08-2015, na sala C1-49. ------------------------------ 

e) Prof. Saraiva relatou que o Departamento terá um Software de Gestão de 
Ex-alunos que está sendo desenvolvido pelo Dr. Etienne Americo Cartolano. 
Comentou, também, que o software, provisoriamente chamado de E-aluni, 
se conecta ao Linkedin, capta as informações e atualiza o banco de dados 
do aluno, possibilitando, desta forma, que o sistema tenha informações 
acadêmicas e pessoais do aluno, assim como informações profissionais. 

http://www.prp.usp.br/siicusp


  

Esse software será utilizado, posteriormente, no nível Corporativo. 
Acrescentou que será feito um treinamento sobre a ferramenta no dia 14-08-
15 e, do PCS, participarão os funcionários Aleksandro José da Silva, Mayra 
Yuriko Ogura Onishi e Patrícia Maurício Sandes. ------------------------------------ 

f) Prof. Saraiva informou que o relatório de avaliação do Departamento em 
português foi finalizado e submetido no sistema no prazo previsto. A versão 
em inglês já foi elaborada e revisada pelo Prof. Paulo Barreto. Já é possível 
submeter a versão em inglês. O Prof. Saraiva pretende que as duas versões 
sejam colocadas no site para que possam ser visualizadas e corrigidas, se 
necessário, pelos professores. Acrescentou que a Comissão Avaliadora 
estará analisando o Departamento de 14 a 18-09-2015 e que todos devem 
estar atentos às particularidades do Departamento, até mesmo aos modelos 
de provas das disciplinas, por exemplo. Concluiu pedindo que, se possível, 
todos estejam presentes nessa semana na EPUSP. -------------------------------- 

 
I.2.2. Conselho Técnico Administrativo – CTA 

Não há matéria. -------------------------------------------------------------------------------- 
 

I.2.3. Congregação 
Não há matéria. -------------------------------------------------------------------------------- 

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

a) Prof. Saraiva citou que não houve reunião, porém informou que houve a 
queda do revestimento de gesso do corredor de acesso às salas do bloco D, 
o que foi reportado ao Serviço de Manutenção e Obras – SVMANOB, 
através da abertura de um ticket pela funcionária Léia Sicília. Acrescentou 
que o DSG optou por não colocar o forro de gesso no teto e apenas pintá-lo.  

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

a) Prof. Paulo Cugnasca comentou que o Workshop de Graduação teve seus 
objetivos atendidos e que foi bastante importante ouvir o relato dos 
professores e alunos. ------------------------------------------------------------------------ 

b) Prof.ª Selma ressaltou que os docentes responsáveis pelas disciplinas, a 
serem ministradas em 2016, devem estar atentos aos períodos em que as 
disciplinas serão oferecidas. As aulas do 1º quadrimestre do curso 
quadrimestral se iniciam em janeiro. ----------------------------------------------------- 

c) Prof.ª Selma ressaltou que é necessário iniciar a discussão das ementas 
das disciplinas a serem ministradas em 2017 no início de 2016. Isso porque 
no 4º ano, a grande maioria das disciplinas do curso de Engenharia Elétrica 
ênfase Computação é do PCS. ------------------------------------------------------------ 

d) Prof. Paulo Cugnasca informou que será um desafio fazer a alocação 
didática do próximo semestre. O 3º ano da Engenharia de Computação é 
EC-3 e existe diferenças em relação ao EC-2. ---------------------------------------- 

e) Prof. Saraiva parabenizou a organização do Workshop de Graduação e o 
esforço dos funcionários administrativos e técnicos envolvidos. ----------------- 

f) Prof. Paulo Cugnasca sugeriu enviar uma carta a Engenharia Civil, 
agradecendo a disponibilização das salas para o Workshop de Graduação. - 

  
I.2.6. Comissão de Estágios 

Não há matéria. -------------------------------------------------------------------------------- 
 



  

I.2.7. Comissão de Pós-Graduação 
a) Prof.ª Anna informou que estava de férias e não participou da última reunião 

da CCP. No entanto, frisou que a pauta não trazia nada a ser ressaltado. ---- 
b) Prof.ª Anna relatou que a empresa Think Up definiu, juntamente com o 

programa de Pós-Graduação da Mecânica, uma plataforma básica de 
gestão da Pós-Graduação, que outros programas, incluindo o PPGEE, 
adotarão. A Prof.ª Anna solicitou a colaboração dos professores Jaime 
Sichman, Bruno Albertini e Fábio Levy para avaliar e implantar o sistema no 
PPGEE. Ressaltou que existe um problema de financiamento, já que não há 
previsão do recebimento da verba PROEX para o PPGEE, a ser liberada 
pela CAPES. ----------------------------------------------------------------------------------- 

c) Prof.ª Anna citou que haverá uma reunião no dia 17-08-2015 sobre 
reavaliação e redefinição do processo de ingresso no PPGEE. ------------------ 

d) Prof.ª Anna ressaltou que não há mais a entrada por fluxo contínuo de 
doutorandos. Somente será permitida a admissão de acordo com os editais 
de seleção publicados no DOESP. Acrescentou, ainda, que isso afeta os 
alunos que estão no mestrado que ao defenderem suas dissertações 
querem ingressar imediatamente no Doutorado. ------------------------------------- 

e) Prof.ª Anna informou que haverá uma reunião de avaliação dos programas 
de Pós-Graduação das Engenharias IV na CAPES, nos dias 27 e 28-08-
2015. Nesta oportunidade, os programas receberão avaliações parciais. A 
Prof.ª Anna representará o PPGEE nesta reunião. ----------------------------------  

 
I.2.8. Comissão de Pesquisa 

a) Prof. Saraiva citou que a Comissão de Pesquisa conseguiu reduzir a 
quantidade de pós-doutoramentos pendentes. ---------------------------------------- 

b) Prof. Saraiva informou que os docentes que foram contemplados com as 
bolsas de Iniciação Científica receberam e-mail com a outorga da bolsa. No 
entanto, ainda não há uma outorga definitiva, já que o programa não 
conseguiu contemplar todos os docentes classificados como “A”. --------------- 

c) Prof. Saraiva relatou que houve alguns problemas com o cumprimento do 
prazo de envio das informações necessárias para a Pró-Reitoria de 
Pesquisa. Desta forma, as 5 Unidades (dentre elas Biociência, Direito, 
Química de São Carlos e Psicologia), que não encaminharam as 
informações até o prazo estipulado, não receberão bolsas de Iniciação 
Cientifica. Frisou a importância do cumprimento de prazos. ----------------------- 

d) Prof. Saraiva informou que a EPUSP recebeu a visita da delegação do 
Departamento de Pesquisa Naval dos Estados Unidos. A delegação visitou 
o Tanque de Provas Numérico (TPN), o Centro de Engenharia de Conforto 
(CEC) e o Laboratório de Biomecatrônica. Acrescentou que foi aberto um 
escritório de Engenharia Naval no Consulado Americano. ------------------------- 

 
I.2.9. Comissão de Cultura e Extensão Universitária 

a) Prof. Risco agradeceu a colaboração e a disponibilidade dos professores 
que irão participar da Feira das Profissões que se realizará entre os dias 6, 
7 e 8 de agosto de 2015 no Parque de Ciência e Tecnologia (Parque 
CienTec). Ressaltou a importância em mostrar a Engenharia de 
Computação como opção para os jovens. ---------------------------------------------- 

  
I.2.10. Secretaria do Departamento 

Não há matéria. -------------------------------------------------------------------------------- 



  

 
I.2.11. Palavra aos Conselheiros 

a) Prof. Saraiva disse que, no Plano Departamental, foi colocado como meta, 
para os próximos 5 anos, ter um monitor ou PAE ou um auxiliar para cada 
60 alunos e, para os próximos 10 anos, um monitor para cada 30 alunos. ---- 

b) Prof. Paulo Cugnasca lembrou que o Prof. Francisco Enéas da Cunha 
Lemos se aposentou e sugeriu que 1 bolsa auxílio fosse destinada ao 
laboratório da disciplina sob a supervisão do Prof. Enéas, a fim de que os 
docentes tenham o auxílio necessário para dar andamento em todas as 
disciplinas pelas quais são responsáveis. ---------------------------------------------- 

c) Prof. Saraiva citou que indicou o Prof. Jorge Risco e Prof. Cargos Eduardo 
Cugnasca para organizarem a participação dos docentes do PCS na Feira 
das Profissões. -------------------------------------------------------------------------------- 

d) Prof. Saraiva comentou que encaminhou e-mail ontem (05-08-2015) para os 
professores Jorge Risco e Carlos Cugnasca apontando a necessidade e 
solicitando a organização de um Workshop de Extensão ainda nesse 
semestre, a fim de estabelecer uma política para a extensão. -------------------- 

e) O Prof. Jaime relatou que está recebendo nesta semana a visita do Prof. 
Julian Padget, da University of Bath, UK. Ele irá ministrar um seminário hoje, 
06-08-2015, às 14h00, no Anfiteatro da Engenharia Elétrica, intitulado 
“Formal models of regulation for software and people”. ----------------------------- 

f) O Prof. Jaime comentou sobre uma mensagem recebida do Prof. Oswaldo 
Baffa, da FFCLR-RP, acerca dos possíveis efeitos do teto salarial nos 
proventos recebidos pelos docentes da USP. Tais efeitos não se restringem 
apenas aos Professores Titulares, mas também aos Associados e 
Assistentes, dependendo de seu tempo de trabalho na USP. ------------------ 

g) O Prof. Jaime comunicou que uma proposta por ele apresentada foi 
escolhida para sediar no Brasil o AAMAS (International Conference on 
Autonomous Agents and Multiagent Systems) em 2017. Trata-se da mais 
prestigiosa conferência acadêmica internacional da área de sistemas 
multiagentes, que será realizada pela primeira vez na América Latina. -------- 

 
 
II - ORDEM DO DIA 
II.1. Graduação 
II.1.1. Contratação de Aluno Monitor  
Referendadas as solicitações de contratação dos alunos monitores: a) Eduardo 
Ferreira Franco, orientado pelo Prof. Dr. Ricardo Luis de Azevedo da Rocha, na 
disciplina PCS3111 – Laboratório de Programação Orientada a Objetos para 
Engenharia Elétrica, pelo período de 03-08 a 08-12-2015. b) Laez Barbosa 
Fonseca Filho, orientado pelo Prof. Dr. Marco Túlio Carvalho de Andrade, na 
disciplina PCS3115 – Sistemas Digitais I, pelo período 01-08 a 31-12-2015. --------- 
 
 
II.2. Pós-Graduação 
II.2.1. Proposta de Exame de Qualificação no Programa de Mestrado 
Aprovada a proposta de Exame de Qualificação no Programa de Mestrado do 
aluno Fábio Henrique Santana Machado, conforme aprovada na reunião da CCP 
(Comissão Coordenadora de Programa de Pós de Graduação). -------------------------- 
 
 



  

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: a) Andreiwid Sheffer Corrêa, b) Elcio Abrahão, c) Renata Maria Marè, 
conforme aprovadas na reunião da CCP (Comissão Coordenadora de Programa 
de Pós de Graduação). ------------------------------------------------------------------------------- 
 
II.2.3. Proposta de Banca para Tese de Doutorado 
Aprovada a proposta de Banca para Tese de Doutorado do aluno Fabiano 
Rodrigues Ferreira, conforme aprovada na reunião da CCP (Comissão 
Coordenadora de Programa de Pós de Graduação). ----------------------------------------- 
 
II.3. Pesquisa 
II.3.1. Programa de Pós-Doutoramento 
Aprovada a solicitação de pós-doutoramento de Geovandro Carlos Crepaldi 
Firmino Pereira, sob coordenação da Prof.ª Dr.ª Cíntia Borges Margi, cujo título da 
pesquisa é “Segurança para Internet das Coisas sobre Redes de Sensores Sem 
Fio Baseadas em Redes Definidas por Software”, com parecer favorável da Prof.ª 
Dr.ª Liria Matsumoto Sato. --------------------------------------------------------------------------- 
 

 
II.4. Pesquisa e Extensão 
Não há matéria. ----------------------------------------------------------------------------------------- 
 
II.5.Cultura e Extensão Universitária 
II.5.1. Proposta de Projeto de Extensão 
Aprovada a proposta do Projeto “Oferta de Palestras”, que se realizará de 10-08 a 
11-12-2015, sob coordenação do Prof. Dr. Wilson Vicente Ruggiero, junto à FIA – 
Fundação Instituto de Administração, envolvendo o LARC - Laboratório de 
Arquitetura e Redes de Computadores, através da FUSP – Fundação de Apoio à 
Universidade de São Paulo. Este Projeto tem recursos envolvidos na ordem de R$ 
R$ 47.000,00. ------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
II.5.2. 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. Dr. Marcos 
Antônio Simplício Junior no curso/disciplina “MBA IoT – Internet of Things / 
Introdução ao Cloud Computing”, no período de 05-08 a 30-09-2015, com carga 
horária de 12 horas / semestrais, através do PCS/EPUSP. -------------------------------- 
 
b) Atividades de Assessoria/Consultoria/Coordenação de Cursos (art.15)  
Referendado o pedido de participação em atividade de assessoria/consultoria do 
Prof. Dr. Ricardo Nakamura prestando consultoria em Projeto ligado ao Programa 
FAPESP de Pesquisa Inovativa em Pequenas Empresas (PIPE), junto a empresa 
Naked Monkey LTDA. ME, no período de 01-10-15 a 01-06-2016, com dedicação 
de 1hora e 40 minutos / semanais. Os valores envolvidos são da ordem de R$ 
6.000,00. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
II.5.3. Alteração do período de Curso de MBA 
Aprovada a solicitação do Prof. Dr. Wilson Vicente Ruggiero de alteração do 
período de Curso “MBA – Inovação Tecnológica em Comunicação e Redes – 
Edição 15.013”, que passa de 13-10-15 a 13-10-17 para 22-02-16 a 22-02-18. ----- 



  

 
II.5.4. Renovação de Credenciamento de Currículo junto à CERT 
Aprovadas as renovações de credenciamento de currículo junto à CERT: a) Prof.ª 
Dr.ª Anna Helena Reali Costa, com vencimento em 25-11-2015, com parecer 
favorável do Prof. Dr. Oswaldo Luiz do Valle Costa (PTC). b) Prof. Dr. Paulo 
Sérgio Cugnasca, com vencimento em 12-11-2015, com parecer favorável do 
Prof. Dr. Marco Isaías Alayo Chávez (PSI). ----------------------------------------------------- 
 
 
II.6. Pedidos de Afastamento de Docente  
Aprovados os pedidos de afastamento dos professores: a) Prof. Dr. João Batista 
Camargo Júnior (Zürich – Suíça de 04 a 12-09-2015); b) Prof. Dr. João José 
Neto (Lima – Peru de 05 a 13-09-2015); c) Prof. Dr. Paulo Sérgio Cugnasca 
(Zürich – Suíça de 04 a 12-09-2015). ------------------------------------------------------------- 
 
 
II.7. Relatórios de Afastamento 
Aprovados os relatórios de afastamento dos professores: a) Prof. Dr. João José 
Neto (Barcelona – Espanha de 24-04 a 03-05-2015); b) Prof.ª Dr.ª Regina Melo 
Silveira (Seattle e Santa Cruz – Estados Unidos de 13 a 21-06-2015); c) Prof. Dr. 
Jaime Simão Sichman (Buenos Aires – Argentina de 25 a 31-07-2015). -------------- 
 
 
Nada mais a constar, a reunião deu-se por encerrada às 09h34 e eu, Léia Sicília, 
Secretária do Departamento de Engenharia de Computação e Sistemas Digitais, 
redigi e digitei a presente ata. -----------------------------------------------------------------------  
 

**** 
 
 
 
 


