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ATA DA 290ª REUNIÃO DO CONSELHO DO DEPARTAMENTO DE 
ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO E SISTEMAS DIGITAIS – PCS 

 
Realizada em: 05-11-2015, às 08h20min. 
 
 
Presentes: Professores Titulares: Anna Helena Reali Costa, Wilson Vicente 
Ruggiero. Professores Associados: João José Neto, Jorge Rady de Almeida 
Júnior, Romero Tori. Professores Doutores: Bruno de Carvalho Albertini, Edson 
Satoshi Gomi, Paulo Sérgio Cugnasca, Ricardo Nakamura. Justificaram ausência 
os Professores: André Riyuiti Hirakawa, Antonio Mauro Saraiva, Jaime Simão 
Sichman, Jorge Luis Risco Becerra, José Sidnei Colombo Martini, Marco Túlio 
Carvalho de Andrade, Moacyr Martucci Júnior e Selma Shin Shimizu Melnikoff. 
Representante Discente: Leticia Alves Chijo. Funcionários Convidados: 
Mariana Caires Nunes, Patrícia Mauricio Sandes e Rodrigo Bustamante 
Kavakama. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

I - EXPEDIENTE 

I.1. A ATA da 289º reunião do Conselho – Revisão em Andamento. 
 

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

a) Prof.ª Anna relatou que a Diretoria encaminhou e-mail informando que 
deverão ser tomadas as seguintes medidas de segurança em todos os 
eventos realizados na EPUSP: (1) deverá ser contratado serviço de 
segurança; (2) A lista de inscritos deverá ser entregue, no dia anterior ao 
evento, ao responsável pelo espaço; (3) O evento deverá ter uma equipe de 
recepcionistas – contratados ou voluntários – para checar os documentos 
conforme lista de inscritos. Caso o participante não esteja inscrito, deverá se 
identificar e apresentar documento com foto. ------------------------------------------ 

b) Prof.ª Anna citou que a Virada Científica ocorreu no dia 17-10-2015. Na 
Engenharia de Computação houve demonstração de projetos variados 
como: robôs inteligentes com movimentação autônoma, digitalização 3D de 
ambientes, sistemas de visualização e definição ultra-alta e interfaces com 
gestos e imersão 3D. Acrescentou que participaram do evento os 
professores Ricardo Nakamura e Bruno de Carvalho Albertini, e os 
funcionários Edivaldo Salustiano da Silva e Nilton Araújo do Carmo. -----------  

c) Prof.ª Anna comentou que alunos de diferentes turmas da Engenharia de 
Computação e Elétrica fizeram uma visita à Embraer no dia 06/10/2015 sob 
a supervisão do Prof. Jorge Luis Risco Becerra. ------------------------------------- 

d) Prof.ª Anna noticiou que a Prof.ª Lucia Vilela Leite Filgueiras pediu 
exoneração do papel de Coordenadora Executiva do Programa USP Legal. 
A exoneração foi publicada no DOE em outubro. ------------------------------------ 

e) Prof.ª Anna comunicou que o Prof. Antonio Carlos Seabra informou que 



  

foram instalados 2 Access Points (APs) nas salas D1-01 e D1-02, os quais 
foram adquiridos em um projeto de extensão do PSI, através da Prof.ª 
Roseli de Deus Lopes. O Professor pediu para que os docentes que 
venham a utilizar essa infraestrutura façam observações, caso tenham 
problemas. -------------------------------------------------------------------------------------- 

f) Prof.ª Anna informou que haverá uma palestra intitulada “Silicon Valley: 
Innovation Without Borders”, ministrada por Bobby Amiri, Diretor de 
Desenvolvimento de Negócios Globais do GSV Labs, no dia 06/11/2015 às 
11h30minh para os alunos de Engenharia de Computação. Local: Agência 
USP de Inovação (Av. Torres de Oliveira, 7, próximo ao portão 2 da USP). -- 

 
I.2.2. Conselho Técnico Administrativo – CTA 
Não há matéria. ----------------------------------------------------------------------------------------- 
 
I.2.3. Congregação 

g) Prof.ª Anna comunicou que o Prof. Marcelo Augusto Leal Alves apresentou 
um relato do Projeto EPUSP – ECP (École Centrale Paris) – SANFRAN 
(conglomerado de empresas), cuja ideia básica é envolver alunos de 
graduação em projetos com tema específico e com prazo de 
desenvolvimento fixado em um ano. Com o sucesso da primeira edição 
(2014), o grupo decidiu manter o projeto em 2015. O novo grupo já foi 
formado e teve o início das atividades na França. ----------------------------------- 

h) Prof.ª Anna informou que foi aprovada a PEC sobre a gratuidade de ensino 
em instituições públicas permite cobrar, salvo exceções, cursos de 
extensão, de pós-graduação lato sensu e de mestrado profissional. ----------- 

i) Prof.ª Anna relatou que o Prof. Fábio Gagliardi Cozman vai sair da 
presidência da Comissão do Ciclo Básico e o Prof. André Golçalves 
Antunha irá substituí-lo nessa função. --------------------------------------------------- 

j) Prof.ª Anna disse que a implantação da Estrutura Curricular 3 (EC-3) no 
Ciclo Básico já foi finalizada. --------------------------------------------------------------- 

k) Prof.ª Anna informou que o Prof. José Roberto Castilho Piqueira, Diretor da 
EPUSP, parabenizou os Departamentos envolvidos pelo evento de 
Universidades Portuárias. No entanto, destacou que os notebooks de alguns 
participantes foram furtados durante o coffee break do evento. Devido a 
essa ocorrência, todos os prédios da EPUSP terão controle de acesso para 
aumentar a segurança. ---------------------------------------------------------------------- 

l) Prof.ª Anna comentou que o Prof. Piqueira disse que os espaços físicos dos 
prédios devem ser melhor utilizados e pediu para que todos repensem o uso 
dos espaços como um todo. --------------------------------------------------------------- 

m) Prof.ª Anna informou que a Comissão de Avaliação saiu com uma 
impressão positiva da EPUSP e que o CPA vai repassar os relatórios para 
os Departamentos. ---------------------------------------------------------------------------- 

n) Prof.ª Anna comunicou que a Comissão sobre ingresso dos alunos na 
EPUSP vai analisar as alternativas de entrada nos seus cursos. A comissão 
apontou que o ENEM e a FUVEST apresentam pontos a analisar e que está 
considerando a possibilidade da utilização do SISU. Solicitaram a 
participação de um aluno na comissão. ------------------------------------------------- 

o) Prof.ª Anna informou que a Comissão USP Leste da EPUSP irá fazer um 
projeto de cursos mais adequados para a região, considerando as 
necessidades da comunidade local. A comissão apontou que o recurso não 
poderá sair do orçamento da EPUSP ou da USP, uma vez que os recursos 



  

são escassos. Acrescentou, ainda, que solicitará que as lideranças da 
comunidade peçam ao governador os recursos necessários. Também 
solicitou um aluno para compor a comissão. ------------------------------------------ 

p) Prof.ª Anna disse que o Prof. Piqueira comunicou que a École Centrale tem 
unidades no Marrocos e China e abriu um escritório no Brasil. Acrescentou 
que a Comissão Poli - Centrale School está estudando a viabilidade de um 
curso público e gratuito em Santos. ------------------------------------------------------ 

q) Prof.ª Anna relatou que a Prof.ª Liedi Légi Bariani Bernucci, vice-diretora da 
EPUSP, informou que está preparando o plano de obras para 2016; solicitou 
que os Departamentos informem as obras que são necessárias ou que 
estão em andamento, e que, apesar dos recursos escassos, as obras 
estratégias serão realizadas. --------------------------------------------------------------- 

r) Prof.ª Anna comunicou que o Reitor visitou o Campus de Santos, 
demonstrou que quer mais cursos nesta área, inclusive de pós-graduação e 
informou que pretende captar recursos através da Lei Rouanet. Finalizou 
dizendo que a Prefeitura de Santos e a CODESP veem com bons olhos a 
presença da Poli em Santos. --------------------------------------------------------------- 

s) Prof.ª Anna disse que a Prof.ª Liedi solicitou que o Grêmio Politécnico reveja 
a ocupação no Prédio do Ciclo Básico, uma vez que várias salas ficam 
trancadas e ociosas. ------------------------------------------------------------------------- 

t) Prof.ª Anna relatou as comunicações do Prof. João Cyro André, 
representante da Congregação no Conselho Universitário, que consistiam: 
(a) na nomeação do Prof. Osvaldo Shigueru Nakao como Chefe de 
Gabinete da Reitoria da USP; (b) a criação da Controladoria Geral da 
Universidade para a sustentabilidade econômico-financeiro da USP; e (c) na 
reforma na eleição de Diretor/Vice-Diretor e Chefe/Vice-Chefe, que será por 
chapa. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

u) Prof.ª Anna comentou que houve a apresentação do Prof. Sergio Persival 
Baroncini Proença sobre o trabalho da Comissão GT de carreira docente e 
avaliação. --------------------------------------------------------------------------------------- 

 

I.2.4. Comissão de Administrativa da Engenharia Elétrica – CAEEL 
a) Prof.ª Anna informou que o portão atrás do prédio da Engenharia Elétrica foi 

fechado e um portão de pedestres foi colocado. Esse portão será liberado 
para uso tão logo um sistema de controle via cartão seja instalado. O 
orçamento deste sistema está em curso. ----------------------------------------------- 

b) Prof.ª Anna comunicou que um procedimento de identificação está sendo 
implementado na Engenharia Elétrica, sob a orientação do Setor de 
Segurança da EP, baseado em procedimento já implementado na 
Engenharia Mecânica, de identificação pelo cartão USP e, para aqueles que 
não têm o cartão, apresentação do RG. ------------------------------------------------ 

c) Prof.ª Anna comentou que há um projeto da EPUSP para a instalação de 
câmeras em todos os prédios. ------------------------------------------------------------ 

d) Prof.ª Anna afirmou que foram instalados sensores de movimento nos 
projetores do Bloco B. Essa ação já frustrou o furto do projetor da sala B2-
01 em setembro último. ---------------------------------------------------------------------- 

 
 
 
 



  

I.2.5. Comissão de Graduação e Coordenadoria dos Cursos Quadrimestrais 
a) Prof. Paulo Cugnasca disse que a Prof.ª Selma encaminhou e-mail para os 

docentes que ainda precisam elaborar a ementa de algumas disciplinas no 
que tange a EC-3. ----------------------------------------------------------------------------- 

b) Prof. Paulo Cugnasca informou que as apresentações dos Projetos de 
Formatura ocorrerão nos dias 15 e 16 de dezembro de 2015, com 
encerramento e coquetel com os alunos no fim da tarde do dia 16-12-15. ---- 

c) Prof. Paulo Cugnasca comunicou que a Alocação Didática já foi elaborada e 
que só é preciso discuti-la com o Prof. Saraiva, Prof.ª Anna e Prof.ª Selma 
para sua divulgação. ------------------------------------------------------------------------- 

 
I.2.6. Comissão de Estágios 
Não há matéria. ----------------------------------------------------------------------------------------- 
 
I.2.7. Comissão de Pós-Graduação 

a) Prof. Anna informou que foi reeleita, temporariamente, para representante 
da área 3141 – Engenharia de Computação, tendo como suplente o Prof. 
Dr. Jorge Rady de Almeida Junior. Foi eleito, também, o representante e o 
suplente da área 3139 – Engenharia de Sistemas, respectivamente, Prof. 
Dr. Paulo Sérgio Pereira da Silva e Prof. Dr. Fábio de Oliveira Fialho. As 
outras áreas terão eleições no início do ano que vem. ------------------------------ 

b) Prof. Anna comunicou que o Processo de Ingresso 2016 estará aberto até o 
dia 18-11-15. Até o momento, poucas pessoas se inscreveram, mas, 
normalmente, as inscrições ocorrem em maior volume nos últimos dias. 
Acrescentou que a prova será realizada no dia 01-12-2015. ---------------------- 

c) Prof. Anna disse que a comissão discutiu sobre a forma de ingresso no 
programa e o trade-off entre as modalidades online e presencial. A ideia 
mais aceita é a prova de ingresso ter a opção de ser online e a prova de 
bolsa ser estritamente presencial e ser realizada próxima da matrícula. ------- 

d) Prof. Anna comentou que os alunos do CEE estão organizando a Semana 
da Pós-Graduação, no entanto, acredita que o assunto possa ser exaurido 
em um único dia. Sugeriu que esse “Dia da Pós-Graduação” seja realizado 
antes da finalização do Ingresso no Programa da PPGEE. ------------------------ 

e) Prof. Anna agradeceu a FDTE pelo apoio no Workshop de Pós-Graduação. - 
 
I.2.8. Comissão de Pesquisa 
Não há matéria. ----------------------------------------------------------------------------------------- 
 
I.2.9. Comissão de Cultura e Extensão Universitária 
Não houve reunião de extensão em outubro. --------------------------------------------------- 
 
I.2.10. Secretaria do Departamento 

a) A secretária Léia informou que estão instalando uma porta eletrônica, com 
leitura de digital, na secretaria do PCS para controle de acesso à mesma. --- 

 
I.2.11. Palavra aos Conselheiros 

a) Prof. Ricardo Nakamura comunicou que durante a Virada Científica, 
realizada no dia 17-10-2015, foi feita demonstração de 3 trabalhos dos 
seguintes laboratórios: LARC, LTI em conjunto com o Prof. Bruno e Interlab. 
Por determinação dos organizadores, nesse ano o formato da visita foi em 
três sessões durante o dia, com pré-agendamento dos visitantes. 



  

Acrescentou que a sua proposta foi de três horários de visitação com grupos 
de 20 pessoas, de forma a não superlotar a sala C1-49. Aparentemente, 
todas as vagas haviam sido preenchidas antes do evento. No entanto, no 
dia, os grupos giraram em torno de 15, 10 e 5 pessoas. Afirmou que o 
formato adotado anteriormente, em que o horário de visitação era livre e a 
organização do PCS apenas aguardava a formação de pequenos grupos 
para encaminhar para as demonstrações, foi mais bem-sucedido. Exceto 
por esse problema de público reduzido, o evento não teve outras 
dificuldades. O apoio dos funcionários destacados para o evento foi ótimo e 
a demonstração dos projetos atraiu atenção e cumpriu o seu papel na 
divulgação de pesquisas realizadas no Departamento. ----------------------------- 

b) Prof. Paulo Cugnasca informou que a Comissão USP Leste foi montada 
pela Diretoria para apresentar propostas da EPUSP na USP Leste, com 
participação das lideranças da comunidade. ------------------------------------------ 

c) Prof. Gomi disse que a equipe de alunos do PCS da EPUSP obteve a 5ª 
colocação mundial na IEEEXtreme 24-Hour Programming Competition, 
realizada no dia 24-10-2015. Agradeceu o patrocínio da FDTE (Fundação 
para o Desenvolvimento Tecnológico da Engenharia), e o Prof. Antonio 
Carlos Seabra do PSI que disponibilizou um laboratório para os trabalhos da 
equipe. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

d) Prof. Gomi citou que as redes Wifi do bloco C do prédio da Engenharia 
Elétrica estão ruins. Acrescentou que há muitos roteadores disputando o 
espectro. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

e) Prof. Nakamura relatou que o Happy Hour Pós-Pesquisa ocorreu dia 03-11-
2015 na sala C1-49 e contou com a palestra da Profª Anarosa Alves Franco 
Brandão e Prof. Pedro Luiz Pizzigatti Corrêa, intitulada “Experiências em 
atividades de pesquisa no exterior: uma conversa com os dois docentes 
sobre pesquisa e pós-graduação a partir de suas experiências em 
instituições fora do Brasil”. Acrescentou que, infelizmente, houve baixa 
participação dos docentes. Finalizou convidando os docentes e os alunos 
para participar do próximo Happy Hour Pós- Pesquisa, que se realizará no 
dia 17-11-2015, com a palestra do Dr. Mauricio Seckler, do HU, com o tema 
“Apresentação do comitê de ética em pesquisa e discussão sobre 
procedimentos para a realização de pesquisas envolvendo a participação de 
seres humanos”. ------------------------------------------------------------------------------- 

f) Prof. Nakamura informou que será o coordenador da 15ª edição do 
SBGames – Simpósio Brasileiro de Jogos e Entretenimento Digital – que se 
realizará no ano que vem em São Paulo. Acrescentou que a intenção é 
realizar o evento na EPUSP durante a semana da Pátria. ------------------------- 

g) Prof. Paulo Cugnasca comunicou que aplicou provas nas salas do bloco D e 
observou que as salas estão em estado lastimável. Verificou que há 
cadeiras e mesas quebradas, estofados rasgados, tomadas soltas, falta 
lâmpadas, ar-condicionado quebrado, entre outras coisas. ------------------------ 

h) Prof. Anna pediu para que a secretaria enumere as necessidades de ajuste 
e encaminhe para a CAEEL e acrescentar que a cancela do estacionamento 
não está fechando pois, desta forma, outras pessoas tem acessado a parte 
restrita do estacionamento. ----------------------------------------------------------------- 

 
 



  

II - ORDEM DO DIA 
II.1. Graduação 
Não houve matéria. ------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
II.2. Pós-Graduação 
II.2.1. Proposta de Exame de Qualificação no Programa de Mestrado 
Referendada a proposta de exame de qualificação no programa de mestrado do 
aluno Marcos Vinicius Maciel da Silva, conforme aprovada na reunião da CCP 
(Comissão Coordenadora de Programa de Pós Graduação). ------------------------------ 
Aprovadas as propostas de exame de qualificação no programa de mestrado dos 
alunos Bruno Bastos Rodrigues e Rosangela de Fátima Pereira, conforme 
aprovadas na reunião da CCP (Comissão Coordenadora de Programa de Pós 
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 João Marcelo Ceron e Lucy Mari Tabuti, conforme aprovadas na reunião 
da CCP (Comissão Coordenadora de Programa de Pós Graduação). ------------------ 
 
II.2.3. Proposta de Banca para Dissertação de Mestrado 
Aprovada a proposta de Banca para Dissertação de Mestrado do aluno André 
Febeliano da Costa, conforme aprovada na reunião da CCP (Comissão 
Coordenadora de Programa de Pós Graduação). --------------------------------------------- 
 
II.2.4. Proposta de Banca para Tese de Doutorado 
Aprovadas as propostas de Banca para Tese de Doutorado dos alunos Marcel 
Jacques Simonette e Marcelo Dutra Ös, conforme aprovadas na reunião da CCP 
(Comissão Coordenadora de Programa de Pós Graduação). ------------------------------ 
 
 
II.3. Pesquisa 
II.3.1. Programa de Pós-Doutoramento 
Aprovada a solicitação de pós-doutoramento de Renata Lopes Rosa, sob 
responsabilidade da Prof.ª Dr.ª Graça Bressan, cujo título da pesquisa é “Análise 
de Sentimentos e Afetividade por meio da Identificação de Textos Críticos”, com 
parecer favorável do Prof. Dr. Ricardo Luis de Azevedo da Rocha. ---------------------- 
 
II.3.2. Encerramento do Programa de Pós-Doutoramento 
Aprovada a solicitação de encerramento do programa de pós-doutoramento de 
Demóstenes Zegarra Rodríguez, sob responsabilidade 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.3.3. Participação de Docente em Atividade de Pesquisa: 
a) Atividades de Convênio/Contrato (art.16) 
Aprovado o pedido de participação de atividade de Pesquisa do Prof. Dr. Marcos 
Antonio Simplicio Junior, no projeto “Building Internet of Things over secure and 
flexible Wireless Sensor Networks”, junto a LG Electronics do Brasil LTDA, pelo 



  

período 05-12-2015 a 31-03-2016, através da FDTE – Fundação de 
Desenvolvimento Tecnológico da Engenharia, como participante. ----------------------- 
 
 
II.4. Pesquisa e Extensão 
II.4.1. Participação de Docente em Atividade de Pesquisa e Extensão: 
a) Atividades de Convênio/Contrato (art.16) 
Aprovado o pedido de participação de Convênio/Contrato de Pesquisa e Extensão 
da Prof.ª Dr.ª Cintia Borges Margi, no projeto “Segurança e Criptografia para 
Dispositivos com Recursos Limitados”, junto a Scopus/PCS/EPUSP, pelo período 
de 01-12-2015 a 30-11-2017, através da FUSP – Fundação de Apoio à 
Universidade de São Paulo, como participante. ----------------------------------------------- 
 
II.4.2. Proposta de Projeto de Pesquisa e Extensão 
Aprovada a proposta de Projeto de Pesquisa “Padrão de Defesa de Rede de 
Computação em Nuvem”, coordenado pela Prof.ª Dr.ª Tereza Cristina Melo de 
Brito Carvalho e pelo Prof. Dr. Wilson Vicente Ruggiero, junto a Ericsson, 
envolvendo o LARC – Laboratório de Arquitetura e Redes de Computadores, 
através da FDTE – Fundação para o Desenvolvimento Tecnológico da Engenharia, 
pelo período de 04-08-2015 a 01-02-2017. Este Projeto tem recursos envolvidos na 
ordem de R$ 594.379,80. ---------------------------------------------------------------------------- 
 
 
II.5.Cultura e Extensão Universitária 
II.5.1. Participação de Docente em Atividade de Extensão: 
a) Ministração de Curso de Extensão (art.12) 
Aprovadas as ministrações de curso de extensão para: 1) Prof. Dr. Jaime Simão 
Sichman, no curso/disciplina “MBA Tecnologia da Informação / TIN-015 – 
Sistemas de Informação”, no período de 18-02 a 28-04-2016, com carga horária de 
30 horas/semestrais, através da FUSP- Fundação de Apoio à Universidade de São 
Paulo e PECE/EPUSP. 2) Prof. Dr. Marcos Antonio Simplício Júnior, 
curso/disciplina “Especialização em Big Data – Inteligência na Gestão dos Dados / 
Privacidade e Ética”, no período de 11-05 a 29-06-2016, com carga horária de 09 
horas/semestrais, através FUSP- Fundação de Apoio à Universidade de São Paulo 
e PCS/EPUSP. ----------------------------------------------------------------------------------------- 
 
b) Atividades de Assessoria/Consultoria/Coordenação de Cursos (art.15)  
Aprovados os pedidos de participação em Atividades de Assessoria/Consultoria 
dos professores: 1) Prof. Dr. Marcos Antonio Simplício Júnior, como orientador 
em curso de especialização “MBA Tecnologia de Software” (aluno: Jonas Goulart), 
no período de 01-01-2016 a 31-08-2016, com dedicação de 0,5 hora semanal e 
recursos envolvidos na ordem de R$ 2.200,00. 2) Prof. Dr. Marcos Antonio 
Simplício Júnior, como vice-coordenador do curso “MBA USP Governança e 
Inovação de Tecnologias Digitais com Sustentabilidade”, pelo período de 10-12-
2015 a 12-03-2018, com dedicação de 0,5 hora semanal. 3) Prof. Dr. Ricardo 
Luis de Azevedo da Rocha, como vice-coordenador do curso “Direito e TI (Lato 
Sensu)”, pelo período de 20-10-15 a 20-10-17, com dedicação de 2 
horas/semanais e recursos envolvidos na ordem de R$ 12.000,00. ---------------------- 
 
 
 



  

II.5.2. Proposta de Treinamento  
Aprovada a proposta do treinamento “Big Data Analytics”, pelo período de 12-09 
a 14-11-2015, coordenado pela Prof.ª Dr.ª Tereza Cristina Melo de Brito Carvalho e 
pelo Prof. Dr. Wilson Vicente Ruggiero, envolvendo o LARC – Laboratório de 
Arquitetura e Redes de Computadores, com carga horária de 40 horas, através da 
FUSP - Fundação de Apoio à Universidade de São Paulo e com recursos 
envolvidos na ordem de R$ 43.609,50. ---------------------------------------------------------- 
 
II.5.3. Alteração do Vice-Coordenador de Curso 
Aprovada a alteração do vice-coordenador do curso “MBA USP Governança e 
Inovação de Tecnologias Digitais com Sustentabilidade”, sendo o coordenador 
atual o Prof. Dr. Marcos Antonio Simplício Júnior. Não há outras alterações. ----- 
 
II.5.4. Renovação de Credenciamento de Currículo junto à CERT  
Aprovado pedido de renovação de credenciamento de currículo junto a CERT da 
Prof.ª Dr.ª Selma Shin Shimizu Melnikoff, com parecer favorável do Prof. Dr. 
José Jaime da Cruz (PTC). -------------------------------------------------------------------------- 
 
 
II.6. Pedidos de Afastamento de Docente  
Aprovados os pedidos de afastamento dos professores: Prof. Dr. Cintia Borges 
Margi (Milão/Itália – 12 a 22-12-2015); e Prof. Dr. Jaime Simão Sichman 
(Lisboa/Portugal e Paris/França – 01 a 12-12-2015). ----------------------------------------- 
Referendados os pedidos de afastamento dos professores: Prof. Dr. Edison 
Spina (Châtenay-Malabry/Paris/França – 16 a 20-11-2015); Prof. Dr. Jorge Luis 
Risco Becerra (Huancayo/Peru – 25 a 28-11-2015); Prof. Dr. Moacyr Martucci 
Júnior (Lisboa/Portugal e Manchester/Reino Unido – 19 a 30-10-2015); Prof.ª Dr.ª 
Tereza Cristina Melo de Brito Carvalho (Amsterdam/Holanda e Paris/França – 
24-10 a 01-11-2015). ---------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
II.7. Relatório de Afastamento 
Aprovado o relatório de afastamento da Prof.ª Dr.ª Solange Nice Alves de Souza 
(Arequipa - Peru de 17 a 25-10-2015) – Motivo: Apresentação de Artigos em 
Congresso. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
II.8. Relatório de Atividades de Docente referente ao Período Probatório  

Aprovado o relatório de atividades referente ao Período Probatório do Prof. Dr. 
Bruno de Carvalho Albertini, com vencimento 09-12-2015, e com parecer 
favorável do Prof. Dr. Jun Okamoto Junior (PMR). -------------------------------------------- 
 
 
II.9. Programa “Colaborador Sênior” e respectivo Termo de Colaboração de 

Uso para Docentes Aposentados 
Aprovadas as solicitações de participação no Programa “Colaborador Sênior” e 
respectivo Termo de Colaboração de Uso para Docentes Aposentados das 
professoras: Prof.ª Dr.ª Maria Alice Grigas Varella Ferreira e Prof.ª Dr.ª Edith 
Ranzini. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 



  

Nada mais a constar, a reunião deu-se por encerrada às 10h35 e eu, Léia Sicília, 
Secretária do Departamento de Engenharia de Computação e Sistemas Digitais, 
redigi e digitei a presente ata. -----------------------------------------------------------------------  
 

**** 


