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1. Identificação

Unidade: Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação

Docente: 5357762-Cristina Dutra de Aguiar Ciferri

Departamento: Ciências de Computação

Jornada: RDIDPFunção: Prof
Associado

Mérito: MS-5

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 Cristina Dutra de Aguiar Ciferri estão focados em
atividades de ensino, pesquisa e extensão, com participação em gestão, sendo que
essas atividades estão articuladas com as propostas descritas no Projeto
Acadêmico do Departamento de Ciências de Computação (SCC) do Instituto de
Ciências Matemáticas e de Computação (ICMC). Os objetivos principais são
descritos a seguir. 
(i) Realizar atividades de ensino em nível de graduação e pós-graduação com
qualidade, com enfoque na preparação dos alunos frente às necessidades do
mercado de trabalho e de pesquisa quanto na produção e disponibilização de
material didático.
(ii) Atuar na formação de recursos humanos na graduação e na pós-graduação com
qualidade, com a orientação de alunos de iniciação científica, de mestrado e de
doutorado. 
(iii) Desenvolver pesquisa e avançar no estado-da-arte quanto ao
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conhecimento científico na área de Banco de Dados, subáreas de Data
Warehousing, Integração e Procedência de Dados e Processamento Massivo de
Dados, vislumbrando o desenvolvimento de projetos de pesquisa com auxílio
financeiro, publicação dos resultados em conferências e periódicos nacionais e
internacionais relevantes na área, e parceria com pesquisadores de outras
instituições nacionais e internacionais.
(iv) Colaborar com atividades de extensão, principalmente no que tange aos grupos
relacionados à participação das mulheres nas ciências exatas.
(v) Colaborar com atividades de gestão alinhadas às necessidades e às demandas
do SCC e do ICMC.

2.2 Metas

De acordo com os objetivos especificados, as metas da docente para os próximos 5
anos são:
- Ministrar disciplinas de graduação e pós-graduação com qualidade em temas
relacionados a Banco de Dados, Laboratório de Bases de Dados, Processamento
Analítico de Dados, Algoritmos e Estruturas de Dados II, Organização de Arquivos e
Procedência de Dados e Data Warehousing, que são temas de interesse da
docente dentro de sua área de especialidade, e estão consistentes com o cenário
de distribuição didática do departamento. 
- Produzir e disponibilizar, de forma online, material didático de apoio relacionado às
disciplinas de graduação e pós-graduação ministradas, bem como realizar a
constante atualização desse material visando à sua melhoria. 
- Desenvolver pesquisa de forma a avançar no estado-da-arte em temas
relacionados ao interesse da docente dentro de sua área de especialidade.
- Orientar alunos de trabalho de graduação, iniciação científica, mestrado e
doutorado com qualidade, bem como realizar esforços para a obtenção e orientação
de alunos de pós-doutorado.
- Submeter solicitações de bolsas de iniciação científica, mestrado e doutorado a
agências de fomento, visando à obtenção de auxílio financeiro aos alunos
relacionados.
- Estabelecer parcerias com pesquisadores nacionais e internacionais
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visando à colaboração na produção de artigos científicos.
- Submeter solicitações de auxílio financeiro para o desenvolvimento de projetos de
pesquisa, de acordo com as chamadas divulgadas pelas agências de fomento.
- Publicar os resultados de pesquisa em eventos e periódicos nacionais e
internacionais de renome, que possuam fator de impacto e qualificação no estrato
superior.
- Participar de bancas julgadoras de mestrado e doutorado, realizar a revisão de
artigos científicos e prestar assessoria para agências de fomento, sendo essas
atividades alinhadas aos convites recebidos.
- Colaborar com eventos científicos na área de banco de dados, com a participação
em comitês de programa.
- Desenvolver atividades de extensão, principalmente aquelas relacionadas à
participação das mulheres nas ciências exatas. 
- Participar como membro titular e suplente de comissões vinculadas ao SCC e ao
ICMC, sendo essas atividades alinhadas às necessidades e às demandas.

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

O presente projeto acadêmico foi elaborado considerando o conteúdo do projeto
acadêmico do SCC e do ICMC. Na medida em que o projeto acadêmico vislumbra
aspectos de aprimoramento e melhoria de qualidade em relação às atividades de
ensino, à formação de recursos humanos, ao desenvolvimento de atividades de
pesquisa e de extensão, ao estabelecimento de parcerias nacionais e
internacionais, e à participação em comissões, pode-se afirmar que seus objetivos e
metas estão de acordo com os objetivos institucionais.

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

Por meio de uma análise do histórico de desempenho da docente, é possível
observar que os critérios estabelecidos pelo SCC e pelo ICMC para o perfil de
Professor Associado estão sendo atendidos pela mesma. Todos os objetivos,
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metas e atividades descritos nesse projeto acadêmico vislumbram que a docente
progrida em sua carreira até atingir o perfil de Professor Titular.

3. Planejamento das atividades para cumprir as metas

3.1 Ensino em Graduação

A docente pretende ministrar disciplinas de graduação em temas relacionados a
Banco de Dados, Laboratório de Bases de Dados, Processamento Analítico de
Dados, Algoritmos e Estruturas de Dados II, Organização de Arquivos e
Procedência de Dados e Data Warehousing, que são temas de interesse da
docente dentro de sua área de especialidade e estão consistentes com o cenário de
distribuição didática do departamento. Pretende também continuar a ministrar aulas
com qualidade, despertando o interesse dos alunos com relação ao conteúdo sendo
ministrado e à participação desses tanto em discussões em sala de aula quanto no
desenvolvimento de exercícios. A docente também pretende disponibilizar, de forma
online, material didático de apoio e realizar a constante atualização desse material
visando à sua melhoria, sempre pautado nas discussões realizadas em sala de aula
e em novos conceitos que porventura devam ser incorporados à matéria sendo
apresentada. Adicionalmente, pretende propor atividades práticas de programação
que estejam alinhadas com a matéria sendo apresentada, e que permitam que o
aluno tenham um conhecimento mais aprofundado e prático dos conceitos teóricos.
Por fim, alinhada aos requisitos do cenário atual do SCC, como número de
docentes e carga horária das disciplinas, a docente pretende oferecer disciplinas
integradas entre a graduação e a pós-graduação, de forma a prover uma interação
entre alunos de graduação prestes a se formar com alunos de pós-
graduação,  visando à troca de experiências e à motivação dos alunos de
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graduação quanto aos aspectos de pesquisa.

3.2 Ensino em Pós-Graduação

A docente pretende ministrar disciplinas de pós-graduação relacionadas a Banco de
Dados e Procedência dos Dados e Data Warehousing, bem como de Tópicos em
Computação, que são temas de interesse da docente dentro de sua área de
especialidade e estão consistentes com o cenário de distribuição didática do
departamento. Assim como descrito para o ensino de graduação, a docente
pretende continuar a ministrar aulas com qualidade, despertando o interesse dos
alunos com relação ao conteúdo sendo ministrado e à participação desses tanto em
discussões em sala de aula quanto no desenvolvimento de exercícios. Também
pretende disponibilizar, de forma online, material didático de apoio e realizar a
constante atualização desse material visando à sua melhoria, sempre pautado nas
discussões realizadas em sala de aula e em novos conceitos que porventura devam
ser incorporados à matéria sendo apresentada. Adicionalmente, a docente pretende
oferecer oportunidade para que os alunos de pós-graduação avancem, sempre que
possível, no desenvolvimento de seus projetos de mestrado e doutorado por meio
de trabalhos práticos e seminários requisitados como parte da disciplina. Por fim,
alinhada aos requisitos do cenário atual do SCC, como número de docentes e carga
horária das disciplinas, a docente pretende propor novas disciplinas de pós-
graduação na sua área de especialidade, sempre considerando os avanços obtidos
no estado-da-arte relacionado às disciplinas ministradas e sua importância na
pesquisa dos alunos de pós-graduação.

3.3 Pesquisa

A docente pretende investigar problemas científicos relacionados a bancos de
dados não-convencionais, com ênfase em aplicações que envolvam aspectos
relacionados a ambientes de data warehousing, integração e procedência de dados,
dados espaciais e gerenciamento de imagens médicas. Pretende considerar tanto
sistemas computacionais centralizados
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quanto sistemas computacionais paralelos e distribuídos, com destaque para novas
tecnologias relacionadas aos frameworks de processamento paralelo e distribuído
MapReduce e Spark. Outro aspecto de grande interesse na pesquisa é o
processamento massivo de grandes volumes de dados, o qual é inerente ao
conceito de big data e reflete grande parte das aplicações modernas. A docente
pretende desenvolver pesquisa inovadora, de forma a produzir resultados que
avancem no estado-da-arte. No desenvolvimento das atividades de pesquisa, a
docente pretende submeter e coordenar projetos de pesquisa com auxílio financeiro
de órgãos de fomento, bem como participar de projetos de pesquisa sob
coordenação de outros docentes. Pretende publicar os resultados de pesquisa em
eventos e periódicos nacionais e internacionais de renome, que possuam fator de
impacto e qualificação no estrato superior. Também pretende participar de eventos
relevantes e congressos científicos nacionais e internacionais nas áreas de
interesse. Por fim, a docente pretende realizar a orientação de alunos de trabalho
de graduação, iniciação científica, mestrado e doutorado em assuntos relacionados
à pesquisa sendo desenvolvida, bem como investir na obtenção e orientação de
alunos de pós-doutoramento. Com relação à orientação, pretende solicitar recursos
financeiros aos órgãos de fomento para a obtenção de bolsas de iniciação científica,
mestrado, doutorado e possivelmente pós-doutorado.

3.4 Cultura e Extensão

A docente pretende participar de bancas julgadoras de mestrado e doutorado dentro
e fora da USP. Também pretende realizar a revisão de artigos científicos nacionais
e internacionais, tanto por meio da participação em comitês de programa de
conferências científicas da área quanto por meio da solicitação de revisões ad hoc.
A docente também pretende realizar a revisão de artigos científicos submetidos
para periódicos nacionais e internacionais, sempre que solicitado. Adicionalmente,
pretende realizar pareceres para projetos de pesquisa, sempre que solicitado por
agências de fomento. Outras atividades de cultura e extensão referem-se à
participação em grupos de extensão registrados na CCEx do ICMC/USP, como é o
caso do
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GRACE (Grupo de Alunas nas Ciências Exatas), bem como um envolvimento mais
efetivo no grupo Women in Tech, visando à sua formalização junto à CCEx do
ICMC/USP e à sua maior integração ao GRACE.

3.5 Nacionalização e Internacionalização

A docente pretende continuar a aperfeiçoar suas atividades de integração nacional
e internacional. Nesse sentido, pretende realizar a publicação de artigos em eventos
científicos e periódicos com a participação de pesquisadores nacionais e
internacionais de outras universidades. Também pretende aumentar a colaboração
com pesquisadores internacionais por meio de doutorado sanduíche. Sempre que
possível, a docente pretende participar de projetos de pesquisa com pesquisadores
nacionais e internacionais de outras universidades. Ainda sempre que possível e de
acordo com os recursos financeiros obtidos em projetos de pesquisa, pretende
participar de eventos científicos de renome realizados dentro e fora do país. Outra
atividade relacionada à nacionalização e à internacionalização refere-se à
disponibilização dos dados do currículo da docente, visando maior visibilidade da
mesma. Nesse sentido, a docente pretende atualizar constantemente seus dados
na plataforma Lattes e outros sistemas, como ORCID.

3.6 Orientação

A docente pretende realizar a orientação de alunos de graduação, iniciação
científica, mestrado e doutorado, bem como realizar esforços para a obtenção e
orientação de alunos de pós-doutorado. Pretende realizar as atividades
relacionadas à orientação com qualidade, de forma a contribuir tanto para a
formação do recurso humano sob orientação quanto para o crescimento do
programa no qual esse recurso humano se insere. Aspectos relacionados à
formação do recurso humano a serem priorizados são a melhoria da escrita
científica do aluno; o despertar do aluno para a pesquisa, tanto em termos de
identificação de problemas de pesquisa a serem analisados quanto em termos do
desenvolvimento de propostas de
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solução para esses problemas; o despertar do aluno para autonomia no
desenvolvimento das atividades; e a produção de monografias/dissertações/teses e
artigos científicos relacionados ao trabalho desenvolvido. Aspectos relacionados ao
crescimento do programa referem-se à observação aos prazos estipulados pelos
programas e à produção de pesquisa de qualidade que avance no estado-da-arte e
que apresente seus resultados por meio de publicações nacionais e internacionais
em eventos e periódicos científicos qualificados. A docente pretende solicitar auxílio
financeiro para os alunos dos mais diferentes níveis, tanto para os editais internos
da USP quanto para as agências de fomento. Adicionalmente, sempre que possível
e de acordo com os recursos financeiros obtidos, pretende estimular a participação
dos alunos em eventos científicos. A docente também pretende estabelecer
parcerias nacionais e internacionais para contribuir com a orientação dos alunos,
principalmente aqueles em nível de mestrado e doutorado. Especialmente com
relação aos alunos de doutorado, pretende também investir no doutorado
sanduíche.

3.7 Gestão Universitária

A docente pretende participar como membro titular e suplente em colegiados,
sempre alinhada com as necessidades e as demandas do SCC e do ICMC.
Exemplos incluem as Comissões Coordenadoras de Cursos, o Conselho de
Departamento, as Comissões dos Programas de Pós-Graduação e a Comissão de
Pesquisa, incluindo comissões assessoras. A docente também pretende continuar a
desenvolver atividades relacionadas ao Programa de Iniciação Científica do SCC
(PIC-SCC).

3.8 Outros

Além das atividades descritas, a docente pretende, de acordo com a demanda e a
disponibilidade, oferecer disciplinas referentes à sua área de atuação em cursos de
especialização e também realizar atividades de consultoria em empresas
relacionadas aos temas de pesquisa de interesse.
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3.9 Atividades Priorizadas [se pertinente]

A docente pretende priorizar tanto a continuidade do ensino de qualidade na
graduação e pós-graduação quanto o desenvolvimento de qualidade de suas
atividades de pesquisa e de orientação na sua área de atuação. Todos os objetivos,
metas e atividades descritos no projeto acadêmico da docente vislumbram
corresponder aos perfis docentes detalhados no Projeto Acadêmico Institucional do
ICMC, de forma que a docente progrida em sua carreira até atingir o perfil de
Professor Titular. 
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