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1. Identificação

Unidade: Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação

Docente: 2085191-Agma Juci Machado Traina

Departamento: Ciências de Computação

Jornada: RDIDPFunção: Prof Titular Mérito: MS-6

Projeto interdisciplinar:Não

2. Objetivos e metas articulados com o Projeto Acadêmico do Depto e/ou
Unidade e com o Perfil Docente

2.1 Objetivos

Os objetivos da docente para o próximo período deverão seguir o Projeto
Acadêmico do SCC e do ICMC. A saber:
1. Atuar no ensino e orientação de alunos dos cursos de graduação e de pós-
graduação do ICMC, visando formação de alunos com qualidade, como ela tem
feito até aqui.
2. Contribuir para as atividades de gestão do SCC e do ICMC, conforme houver
necessidade e disponibilidade.
3. Continuar o desenvolvimento de pesquisas junto ao ICMC, envolvendo grandes
grupos do Brasil e exterior. 
4. Promover atividades de extensão e de inovação no ICMC, utilizando sua
expertise em processamento gráfico e tratamento de dados.
5. Buscar recursos para manutenção dos laboratórios de Pesquisa e de
treinamento/orientação de alunos.
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2.2 Metas

 1. Atuar como docente e orientadora nos cursos de graduação e pós-graduação do
ICMC, buscando manter a qualidade dos cursos e motivar os alunos no crescimento
acadêmico com qualidade.
 2. Dar continuidade à coordenação e à participação em projetos de pesquisa
financiados por agências de fomento e/ou empresas, com participação de
colaboradores do Brasil e do exterior, buscando estabelecer sólidas redes de
pesquisa e desenvolvimento.
 3. Dar continuidade a pesquisas na área de Processamento Gráfico, Recuperação
de Imagens e Dados Complexos por Conteúdo, visando principalmente colaboração
com a área médica, com ênfase em problemas de investigação multidisciplinar.
 4. Dar continuidade à orientação de alunos de graduação, mestrado, doutorado e
pós-doutorado.
 5. Apoiar atividades de extensão e de inovação vinculadas aos resultados das
pesquisas desenvolvidas.
 6. Apoiar a comunidade nacional e internacional na área de Recuperação de
Imagens e Dados Complexos por Conteúdo, participando em Comitês Científicos e
de Programa.

2.3 Como este projeto se articula com o do Departamento e/ou Unidade?

Este projeto acadêmico foi elaborado considerando o conteúdo do projeto
acadêmico do departamento SCC-ICMC e do próprio ICMC. Assim, os objetivos e
metas aqui apresentados estão coerentes com o projeto Acadêmico Institucional
para os próximos 5 anos.
Observe que tais objetivos e metas dependem da instituição cumprir com o apoio
que seus docentes necessitam para alcançá-los. O cenário atual de não reposição
de docentes que se afastam ou saem da Instituição, se não for revertido,
certamente prejudicará que os objetivos e metas colocados nesse documento sejam
alcançados.
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2.4 Como este projeto se articula com o Perfil Docente almejado?

A docente é Professora Titular do SCC-ICMC desde 2008, Bolsista de
Produtividade em Pesquisa nível 1B, com vigência até 2022, é Coordenadora Geral
de Projeto Temático FAPESP (período 2017 a 2022), e atualmente conta com H-
index = 33 (https://scholar.google.com.br/citations?user=v2-C4i4AAAAJ&hl=en).
Atuou em funções administrativas na Pós-Graduação em nível local (ICMC), como
Coordenadora de Programa (dezembro de 2006 a maio de 2010) e Presidente da
CPG (maio 2010 a maio de 2016); e em nível global na USP, junto à Pró-Reitoria de
Pós-Graduação (PRPG) da USP, como Assessora de Informática da PRPG- USP,
no período de julho de 2014 a fevereiro de 2018, e como Substituta do(a) Pró-
Reitor(a) de Pós-Graduação da USP, no período de maio de 2013 a fevereiro de
2016.
O seu Perfil Docente cumpre plenamente os requisitos especificados no Projeto
Acadêmico do ICMC para Professor Titular.
As ações propostas neste projeto estão focadas em:

    1.  Ministrar disciplinas de graduação e pós-graduação, conforme solicitação do
SCC.
    2.  Formação de recursos humanos (iniciação científica, mestrado, Doutorado e
Pós-doutorado) com qualidade.
    3.  Desenvolvimento de pesquisas multidisciplinares, com participação tanto de
grupos emergentes (visando nucleação) quanto com grupos consolidados, no país e
no exterior.
    4.  Participação em eventos científicos, tanto como pesquisadora quanto como
organizadora.
    5.  Colaborar com atividades de extensão, tais como: comissão
julgadoras, bancas examinadoras e elaborar pareceres para agências de fomento.
    6.  Colaborar nas atividades de gestão da universidade, como já feito
anteriormente. 
    7.  Realizar assessorias para análise de projetos de pesquisa e de bolsas, além
de revisão de artigos técnicos e científicos.
Deste modo, as ações propostas estão de acordo com o perfil docente atual
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(MS-6).

3. Planejamento das atividades para cumprir as metas

3.1 Ensino em Graduação

Considero essa atividade uma das mais importantes e significativas da carreira
docente, desse modo pretendo:
1. Ministrar disciplinas para os cursos de graduação de acordo com a demanda do
Departamento (2 a 4 disciplinas por ano).
2. Colaborar com o contínuo aprimoramento do curriculum básico nas minhas áreas
de atuação em pesquisa.
4. Supervisionar assistentes de ensino, como aqueles existentes no programa
P.A.E.,  visando motivá-los e formá-los para a docência futura, além de apoiar um
melhor aprendizado dos alunos de graduação.
5. Continuar disponibilizando material das disciplinas, de modo livre e geral.
6. Orientar alunos de iniciação científica, buscando motivá-los para um maior
aproveitamento de seus cursos.
7. Disponibilizar o planejamento das disciplinas de forma ampla e irrestrita.

3.2 Ensino em Pós-Graduação

1. Ministrar disciplinas vinculadas às áreas de pesquisa nas quais atuo, ou em
disciplinas básicas junto ao Programa de Pós-graduação em Ciências da
Computação e Matemática Computacional (PPg-CCMC) do ICMC, conforme a
necessidade do Programa.
2. Colaborar para a contínua atualização das disciplinas referentes à minha área de
atuação em pesquisa.
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4. Disponibilizar material eletrônico das aulas ministradas.
5. Orientar alunos de mestrado e doutorado no PPg-CCMC, sempre buscando sua
formação integral e de qualidade, visando a geração de líderes para o nosso país,
que atuem de modo ético e completo, para o bem da ciência e sociedade.
6. Supervisionar pesquisadores em nível de Pós-Doutorado, visando a formação de
recursos humanos de altor nível tanto para a Academia quanto para a indústria.

3.3 Pesquisa

1. Elaborar projetos de pesquisa no contexto das áreas em que atuo, tais como
Processamento e tratamento de Imagens e Dados Complexos, Ciência de Dados,
 Visualização de Dados e Indexação de Dados.
2. Submeter projetos de pesquisa às agências de fomento de modo financiar e
manter o laboratório do grupo de pesquisa, além de possibilitar o intercâmbio para
membros do grupo a instituições de pesquisa nacionais e internacionais.
3. Estabelecer intercâmbios de pesquisa com órgãos de pesquisa e indústrias no
Brasil e no exterior, além de fortalecer os intercâmbios já existentes.
4. Visitar e receber visita de colaboradores dos vários projetos que participo, desde
que haja recursos financeiros para isso. Workshops e palestras por vídeo-
conferência devem ser também utilizados nesse contexto.
5. Dedicar-me à adequada divulgação dos resultados e disponibilização pública de
resultados obtidos com financiamento público.

3.4 Cultura e Extensão

1. Estar ao dispor para participar de bancas, palestras, congressos, concursos,
conferências, workshops, entrevistas.
2. Elaborar textos e artigos de informação à comunidade em geral.
3. Buscar parcerias para aplicação de resultados relevantes de pesquisa em
produtos finais de interesse público.
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3.5 Nacionalização e Internacionalização

A docente tem se mantido bastante ativa nesse quesito e pretende continuar nessa
mesma direção, a saber:
1. Buscar fortalecer e também estabelecer novos intercâmbios de pesquisa com
instituições no Brasil e no exterior.
2. Colaborar em projetos de nucleação de novos centros no país e exterior.
3. Participar de reuniões e workshops com os pesquisadores parceiros e organizar
workshop de projetos.
4. Buscar recursos para enviar alunos para estágio no exterior.
5. Receber pesquisadores e alunos do exterior no ICMC.

3.6 Orientação

1. Orientar e co-orientar mestrados e doutorados no PPgCCMC, de modo a
contribuir para a manutenção da excelência desse Programa.
2. Supervisionar projetos de Pós-doutorado visando a formação de recursos
humanos de alto nível.
3. Envolver alunos de graduação em projetos de pesquisa e orientá-los com
participação de alunos de mestrado e doutorado.

3.7 Gestão Universitária

A docente sempre se disponibilizou a auxiliar na gestão universitária, e pretende
continuar assim. Ou seja com sua:
1. Participação em órgãos colegiados como representante de categoria.
2. Participação em comissões de gestão e assessoria.
3. Disponibilizando-se para atuar na Chefia ou Vice-Chefia do Departamento de
Ciências de Computação do ICMC, bem como Coordenação de Cursos e
Presidência de Comissões Estatutárias.
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3.8 Outros

Não se aplica.

3.9 Atividades Priorizadas [se pertinente]

A priorização será efetuada seguindo as diretrizes do Projeto Acadêmico do SCC.
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