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1. Identificação

Unidade: Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação

Docente: 537493-Alneu de Andrade Lopes

Departamento: Ciências de Computação

Jornada: RDIDPFunção: Prof Doutor Mérito: MS-3

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 e metas apresentados nesta seção são acompanhados por uma breve
descrição com o que foi realizado nos últimos 5 anos, seguindo o projeto do
departamento, da unidade e do perfil esperado pelo docente. Os objetivos foram
articulados com o que é esperado para o perfil de Livre-Docente (perfil esperado
para o próximo período) e com os projetos da unidade e departamento. Observa-se
que os focos do docente foram nas atividades de ensino e pesquisa, que serão
mantidos para o próximo período.

2.2 Metas

Ensino: Nos últimos 5 anos o docente ministrou regularmente disciplinas relevantes
no curso de graduação e pós-graduação. Assim, espera-se ministrar disciplinas
relevantes na graduação e ministrar disciplina na pós-
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graduação pelo menos uma vez por ano.
O docente também trabalhou regularmente na produção e disponibilização do
material das disciplinas ministradas nos sites como TIDIA, na supervisão de
monitores e estagiários PAE. Com relação a orientações, nos últimos 5 anos foram
orientadas 2ICs, 5 Mestrados, 4 doutorados (1 como co-orientador). Espera-se
manter o padrão nessas atividades.
Pesquisa: Nos últimos cinco anos, as publicações superaram significativamente a
quantidade de referência para o perfil do docente, não apenas em termos
quantitativos quanto qualitativos. Foram cerca de 40 publicações em periódicos ou
conferências com relevantes fatores de impacto. Dessas 40 publicações, ressalta-
se que 8 foram em periódicos internacionais nível A1 do Qualis Capes. As
conferências também foram várias do estrato superior.
Vale ressaltar que no período o docente recebeu uma bolsa de Produtividade em
Pesquisa, CNPq Nível 2 (2016); prêmio de Best Paper Award (2nd place), 16th
International Conference, CICLING (2015); e Best Paper Award, 14th International
Conference on Computational Science and Its Applications, ICCSA (2014).
Outro aspecto importante foi que alguns artigos dessas publicações envolveram
parcerias internacionais. Que levou inclusive a covindar parceiros internacionais
para a 2a Escola Avançada de Big Data, realizada em São Carlos. Também vale
ressaltar que em decorrência dos nossas pesquisas, fomos convidado pelo grupo
do laboratório do Prof. Evangelos Millios da Dalhousie University a submetermos
um projeto conjunto para a chamada CALDOFAPESP 2017 de apoio à mobilidade
entre pesquisadores do Canadá e Brasil. O projeto foi aceito (2017/50153-9) e
viagens de integrantes do grupo canadense ao Brasil foram realizadas em 2018.
Ainda com relação as cooperações internacionais existe a cooperação com a
Universidade do Porto (INESC-LIADD).
Ressalta-se que no período anterior, apenas um aluno de doutorado, por motivo
pessoal, não fez estágio no exterior.
No período anterior também foi desenvolvido um software para gerenciamento de
redes sociais geolocalizadas que está totalmente operacional e em fase de registro.
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Dessa forma espera-se manter e aumentar as parcerias internacionais para o
próximo período. Acredito que será difícil manter o nível de publicação anterior
devido a diminuição significativa do apoio Fapesp para doutorado. No momento,
todas as bolsas pedidas foram denegadas sem críticas ao projeto e orientador,
resumindo-se a críticas aos alunos por terem algum problema com notas durante a
graduação.
Extensão: o docente cumpriu regularmente com atividades de apoio em comissões
no departamento/unidade bem como em agencias de fomento e revistas da área.
Essas atividades são detalhadas a frente.

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

O projeto acadêmico do departamento é claro nos seus objetivos de ensino,
pesquisa e extensão. Nesse sentido os pontos discutidos anteriormente foram
alinhados com os aspectos considerados relevantes dentro do departamento e
unidade.
Entre esses pontos o docente acredita que poderá contribuir principalmente com o
processo de internacionalização do departamento/unidade com o aumento de suas
cooperações internacionais e nacionais.

2.4 Como este projeto se articula com o Perfil Docente almejado?

O docente já atingiu os critérios almejados para o perfil docente pretendido. Assim,
na grande maioria dos quesitos, o objetivo é basicamente manter o padrão já
alcançado, uma vez que a diminuição de apoio por parte de agências de fomento
deve impactar negativamente ou mesmo dificultar atingir o nível anterior.

3. Planejamento das atividades para cumprir as metas
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3.1 Ensino em Graduação

De acordo com os comentários anteriores a atividades e metas específicas a serem
cumpridas no próximo período tem as seguintes prioridades.
- Manter a regularidade nas aulas de pós-graduação, de pelo menos 2 disciplina a
cada 3 anos;
- Manter a regularidade de apoio aos estagiários como PAE, e em supervisão de
TCCs;
- Manter o padrão de orientações regulares e em todos os níveis.
- Manter a regularidade de disciplina relevantes na graduação como: Inteligência
Artificial, Modelagem Computacional em Grafos, entre outras.

3.2 Ensino em Pós-Graduação

Nos últimos 5 anos o docente propôs e ministrou regularmente disciplinas
relevantes no curso de graduação e pós-graduação da unidade. Assim, espera-se
ministrar disciplinas relevantes na graduação e, na pós-graduação, pelo menos uma
vez por ano, inclusive propondo novas disciplinas.
O docente também trabalhou regularmente na produção e disponibilização do
material das disciplinas ministradas nos sites como TIDIA, na supervisão de
monitores e estagiários PAE.
Com relação a orientações, nos últimos 5 anos foram orientadas 2ICs, 5 Mestrados,
4 doutorados (1 como co-orientador). Espera-se manter esse padrão de orientação.

3.3 Pesquisa

A pesquisa desenvolvida no período anterior, não apenas resultou em publicações
em veículos importantes, como já comentado, mas deu origem a uma contribuição
bastante original do docente na área de inteligência artificial, ligando redes
complexas e mineração de dados. Contribuição importante, pois a mineração de
dados tradicional via de regra lida com dados representados em tabelas atributo-
valor e as abordagens
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desenvolvidas pelo docente e seu grupo de orientandos lidam com dados
representados vias grafos. Essa pesquisa iniciou-se em 2008 e tem sido
desenvolvida pelo docente nos últimos 10 anos. Ao todo já são mais de 70 artigos
em periódicos ou conferências importantes ligados a esse tema desde 2008.
No período anterior também foi desenvolvido um software para gerenciamento de
redes sociais geolocalizadas que está totalmente operacional e em fase de registro.
Dessa forma espera-se manter e aumentar as parcerias internacionais para o
próximo período. Como já comentado, acredito que será difícil manter o nível de
publicação anterior devido a diminuição significativa do apoio Fapesp para
doutorado.
Também se espera:
- Manter o nível de publicação próximo dos últimos anos, mas que no mínimo dois
artigos sejam publicados em revistas ou conferência do extrato superior por ano;
- Manter e procurar fomentar as parcerias e cooperações internacionais,
particularmente com a Dalhousie Universtity, LIAAD-INESC-Universidade do Porto e
com o grupo de Montpellier (França);
- Procurar recursos internacionais para alunos realizarem seus estágios no exterior;
- Aumentar a quantidade de artigos em cooperação com pesquisadores
estrangeiros;
- Manter a participação em comitê de programa e na organização de eventos
internacionais relevantes na área de pesquisa;
- Manter a participação como revisor de revistas internacionais relevantes na área
de pesquisa;
 

3.4 Cultura e Extensão

Durante os últimos anos algumas das atividades de extensão principais foram
relacionadas a participação regular do docente em comissões como COCs, CRint,
Comissão de Pesquisa.  Atividades que deverão permanecer.
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Uma demanda constante também foi a atividade de parecerista de agência de
fomentos (Fapesp, CNpq, Capes, Feundect) além de revisor de importantes revistas
internacionais na área de pesquisa. Observa-se que a quantidade de solicitação de
pareceres é muito acima de nossa capacidade de tempo. Assim, optou-se por
selecionar um grupo das mais importantes revistas internacionais e nacionais, entre
elas (Information Science, Machine Learning, Information Processing &
Management, Expert Systems, entre outras).
Outra atividade comum foi a participação como membro de comitê de programa de
conferências internacionais. Optou-se também por aceitar a participação apenas
nas mais importantes como AAAI, ECML, IJCAI, e nacionais mais relevantes como
o BRACIS. Como organizador, mantivemos a organização de um track específico
da área de pesquisa no SIMbig. Evento que ocorre anualmente no Perú e deverá
ser mantido, juntamente com a participação na organização de eventos promovido
por grupos parceiros.
Tambem se espera:
- Manter o apoio às atividades do departamento e da unidade com participação em
comissões da área;
- Manter a atividade de apoio a internacionalização das atividades do instituto como
as atividades na CRInt e na coordenação de convênios, como com as universidades
de Dalhousie (Canadá), Montpellier (França) e Trujillo (Perú);
- Um aspecto importante para o próximo período na atividade de extensão é a
participação ou organização de atividades extra-curriculares como por exemplo uma
exposição fotográfica a ser realizada pelo docente.

3.5 Nacionalização e Internacionalização

Outro aspecto importante foi que alguns artigos das publicações no período
envolveram parcerias internacionais. Tais parcerias são relevantes principalmente
com um grupo da Dalhousie Universtiy, no Canadá e com o grupo LIAAD da
Universidade do Porto, (Portugal).  Também vale ressaltar que em decorrência de
nossas pesquisas, fomos convidado pelo grupo do laboratório do Prof. Evangelos
Millios da Dalhousie University a
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submetermos um projeto conjunto para a chamada CALDOFAPESP 2017 de apoio
à mobilidade entre pesquisadores do Canadá e Brasil. O projeto foi aceito
(2017/50153-9) e viagens de integrantes do grupo canadense ao Brasil foram
realizadas em 2018.Ainda com relação as cooperações internacionais, vale
ressaltar que existe a cooperação com a Universidade do Porto (INESC-LIADD)
desde o início dos anos 2000.
O docente também é responsável pelo convênio com a Universidade de Trujillo, no
Perú, que traz regularmente alunos de graduação daquela universidade para cursar
disciplinas no ICMC. Esta atividade será mantida.

3.6 Orientação

Com relação a orientações, nos últimos 5 anos foram orientadas 2 ICs, 5
Mestrados, 4 doutorados (1 como co-orientador).
Espera-se manter esse nível de orientação, no próximo período, incluindo TCCs.
Também procurar-se-á supervisionar pelo menos um pós-doc.

3.7 Gestão Universitária

Durante os últimos anos as atividades de extensão principais foram relacionadas à
participação regular do docente em comissões como COCs, CRint, Comissão de
Pesquisa, conselho universitário, entre outras.  Atividades que deverão permanecer.
Após a livre-docência espera-se também que outras atividades que envolvam maior
tempo de dedicação ocorram.

3.8 Outros

Outras metas importantes
- Manter e procurar fomentar as parcerias e cooperações internacionais,
particularmente com a Dalhousie Universtity, LIAAD-INESC-Universidade do Porto e
com o grupo de Montpellier (França);
- Procurar recursos internacionais para alunos realizarem seus estágios no
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exterior;
- Aumentar a quantidade de artigos em cooperação com pesquisadores
estrangeiros;
- Manter a participação em comitê de programa e na organização de eventos
internacionais relevantes na área de pesquisa;
- Manter a participação como revisor de revistas internacionais relevantes na área
de pesquisa;
- Manter o apoio às atividades do departamento e da unidade com participação em
comissões;
- Manter a atividade de apoio a internacionalização das atividades do Instituto como
as atividades na CRInt e na coordenação de convênios, como com as universidades
de Dalhousie (Canadá), Montpellier (França) e Trujillo (Perú).

3.9 Atividades Priorizadas [se pertinente]

- Realização de um estágio pós-doutoral e
- Realização da livre-docência.
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