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1. Identificação

Unidade: Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação

Docente: 71532-Caetano Traina Junior

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 para o próximo período seguirão as diretrizes do Projeto Acadêmico do
SCC e do ICMC. A saber:
1. Atuar no ensino e orientação de alunos dos cursos de graduação e pós-
graduação ministrados pelo ICMC, sempre visando a formação com qualidade dos
alunos, como sempre venho fazendo.
2. Contribuir para as atividades de gestão do SCC e do ICMC, conforme houver
necessidade e disponibilidade.
3. Continuar desenvolvendo pesquisas junto ao ICMC, em parcerias com grupos de
pesquisa do Brasil e do exterior.
4. Promover atividades de extensão e de inovação no ICMC, utilizando sua
experiência e conhecimento em Administração de dados, desenvolvimento de
SGBDs e Mineração de dados.
5. Buscar recursos externos para a manutenção dos laboratórios de pesquisa e de
treinamento, para orientação de alunos e desenvolvimento das
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atividades de pesquisa.

 

2.2 Metas

1. Atuar como docente e orientador 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 participação em projetos de pesquisa
financiados por agências de fomento e/ou empresas, com colaboração de parceiros
do Brasil e do exterior, buscando estabelecer e manter sólidas redes de pesquisa e
desenvolvimento.
3. Dar continuidade a pesquisa nas áreas de Administração de dados,
desenvolvimento de SGBDs e Mineração de dados, e em particular nas técnicas e
sistemas de Recuperação de Imagens e Dados Complexos por Conteúdo, visando
principalmente a 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 nas áreas de Bases de dados e de
Mineração de Dados, em espcial visando o armazenamento, recuperação,
tratamento e análise de 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 de ciências da Computação (SCC) e do ICMC. Assim,
os objetivos e metas aqui apresentados estão coerentes com o projeto Acadêmico
Institucional para os próximos 5 anos.
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Observe-se que tais objetivos e metas são dependentes do cumprimento da
instituição com o apoio que seus docentes necessitam para alcançá-los.
 

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

O docente é Professor Titular do SCC-ICMC desde 2005, Bolsista de
Produtividade em Pesquisa nível 1B, com vigência até 2022, é Pesquisador
Principal
de Projeto Temático FAPESP (período 2017 a 2022), Coordenador de Projeto
Universal CNPq (faixa C) até 2021, sendo este o 5 projeto Universal em sequência
que coordena. O docente apresenta atualmente Hindex =
30 (https://scholar.google.com.br/citations?user=h2ivd3AAAAAJ&hl=en). Já foi
Chefe de Departamento em duas ocasiões, Diretor do Centro de Informática de São
Carlos, e atua em diversos cargos de gestão indicados pelo Departamento.
Deve-se ressaltar que seu Perfil Docente atende plenamente os requisitos
correspondentes especificados no Projeto Acadêmico do ICMC.
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 a participação tanto de
grupos emergentes (visando nucleação) quanto de grupos consolidados do país e
do exterior.
    4.  Participação em eventos científicos, tanto como pesquisador quanto como
organizador.
    5.  Colaborar com atividades de extensão, tais como: comissão julgadoras,
bancas examinadoras, auxílio a entidades de financiamento de pesquisa em análise
de projetos, ministração de palestras de divulgação, etc.
    6.  Colaborar nas atividades de gestão da universidade.
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    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 meu perfil docente atual
(MS-6).
 

3. Planejamento das atividades para cumprir as metas

3.1 Ensino em Graduação

Sendo esta uma das mais importantes e significativas atividade da carreira docente,
pretendo:
1. Ministrar disciplinas para os cursos de graduação de acordo com a demanda do
Departamento (2 a 4 turmas/disciplinas por ano).
2. Colaborar com o contínuo aprimoramento do curriculum básico nas minhas áreas
de atuação.
4. Supervisionar assistentes de ensino, como aqueles do 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 e o material didático gerado para apoio às
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
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necessidade do Programa.
2. Colaborar para a contínua atualização das disciplinas referentes à minha área de
atuação em pesquisa.
4. Disponibilizar material eletrônico das aulas ministradas.
5. Orientar alunos de mestrado e doutorado no PPg-CCMC, sempre buscando sua
formação integral com qualidade, visando a geração de líderes para o nosso país,
que atuem de modo ético e completo, para o bem da ciência e sociedade.
 

3.3 Pesquisa

1. Elaborar e desenvolver projetos de pesquisa no contexto das áreas em que atuo,
incluindo as áreas de Administração de dados e Ciência de Dados, com ênfase no
desenvolvimento de SGBD, em técnicas para o armazenamento, recuperação,
tratamento e análise de Imagens e Dados Complexos, com especial interesse em
aplicações para atividades na área de saúde.
2. Submeter projetos de pesquisa às agências de fomento para financiar e manter o
laboratório do grupo de pesquisa, além de possibilitar o intercâmbio de membros do
grupo com instituições de pesquisa nacionais e internacionais.
3. Manter e 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 visitas de colaboradores dos vários projetos em que participo,
dependendo da existência de recursos financeiros para isso. Workshops e palestras
por vídeo-conferência devem também ser utilizados nesse contexto.
5. Dedicar-me à adequada divulgação e disponibilização pública dos resultados
obtidos com financiamento público.
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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.
 
 

3.5 Nacionalização e Internacionalização

O docente tem se mantido bastante ativo nesse quesito e pretende continuar essas
atividades, que incluem:
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
workshops de projetos.
4. Buscar recursos para enviar alunos para estágios no exterior.
5. Receber pesquisadores e alunos do exterior no ICMC.
 

3.6 Orientação

1. Orientar e co-orientar mestrados e doutorados no PPg-CCMC, contribuindo 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.
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3.7 Gestão Universitária

O docente sempre se colocou à disposição para auxiliar na gestão universitária, e
pretende continuar assim, incluindo:
1. A participação em órgãos colegiados.
2. A participação em comissões de gestão e assessoria.

3.8 Outros

Não se aplica.
 
 

3.9 Atividades Priorizadas [se pertinente]

A priorização seguirá as diretrizes do Projeto Acadêmico do SCC.
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