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1. Identificação

Unidade: Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação

Docente: 5396589-Diego Raphael Amancio

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

Como objetivo nos próximos 5 anos, pretendo continuar os trabalhos em pesquisa
iniciados recentemente, e também contribuir nas atividades de ensino, extensão e
formação de recursos humanos. Pretendo enfatizar as atividades de pesquisas, já
que esta envolve também repercussão em atividades de ensino (formação de
recursos humanos na pós e na graduação), extensão (participação em corpo
editorial e revisão de periódicos), internacionalização (colaborações e pós-
doutoramento no exterior).  Ressalto que pretendo focar nas atividades acadêmicas
de modo a consolidar o perfil almejado.

2.2 Metas

    1.  Desenvolver projeto de pesquisa previsto na proposta a ser submetida
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(FAPESP – auxílio regular) que tem como objetivo estudar (e possivelmente) prever
o comportamento da Ciência através de metodologias que unem as áreas de redes
complexas, processamento de línguas naturais e aprendizado de máquina.
    2.  Reunir pesquisadores para a implementação e colaboração no projeto de
pesquisa acima citado, tanto em nível nacional como em nível internacional.
    3.  Formar recursos humanos qualificados em níveis distintos (graduação e pós-
graduação), os quais serão imprescindíveis para o sucesso da meta (1).  
    4.  Contribuir em atividades de extensão para USP, agências de fomentos e
outras entidades, através da participação em bancas, revisão de artigos científicos e
projetos, além da participação em corpo editorial de periódicos.
    5.  Realizar atividades de ensino em graduação e pós-graduação constantes,
com perspectiva de produção de material didático na pós-graduação.

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

Este projeto acadêmico propõe atividades que estão de acordo com os objetivos do
departamento e unidade. Os objetivos do departamento/unidade e este projeto
visam produzir conhecimento em várias áreas para o benefício da sociedade, e
formar recursos humanos qualificados.

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

Nos últimos anos tenho dado ênfase às atividades de ensino e pesquisa. De acordo
com o perfil docente estabelecido pelo Instituto de Ciências Matemáticas e de
Computação, meu perfil já está adequado com o perfil associado 5.2, considerando
que um determinado quesito (p.e. gestão acadêmica) pode ser compensado com
outra área em destaque (p.e. a pesquisa). Este projeto acadêmico pretende
consolidar os indicadores atuais.
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3. Planejamento das atividades para cumprir as metas

3.1 Ensino em Graduação

No ensino da graduação, tenho ministrado disciplinas para cursos distintos dentro e
fora do instituto. As disciplinas básicas incluem aquelas relacionadas à introdução a
programação, estrutura de dados e algoritmos. Também tenho ministrado as
disciplinas que são oferecidas nos últimos anos dos cursos de computação: Teoria
da Computação e Compiladores. Nos próximos anos, pretendo continuar o ensino
de graduação balanceado entre disciplinas introdutórias básicas (incluindo
disciplinas oferecidas para outras unidades) e as disciplinas de compiladores e
teoria da computação.
Ainda no nível de ensino em graduação, pretendo continuar orientando alunos no
programa PAE, já que este programa é essencial para fornecer meios adicionais de
consulta aos alunos. Além disso, o programa fornece uma ótima experiência de
ensino aos estagiários.
Dado o foco nas outras atividades em pesquisa e orientação, como será comentado
nos outros itens deste Projeto Acadêmico, não planejo implementar inovações
quanto a metodologias de ensino ou para criação de novas disciplinas.  

3.2 Ensino em Pós-Graduação

Nos últimos anos tenho oferecido duas disciplinas na pós-graduação. A disciplina
“Teoria de Computação” discute os aspectos fundamentais da computação e é
elementar para qualquer cientista da computação. Também tenho ministrado a
disciplina na minha área de pesquisa “Redes Complexas para Ciência de
Computação”, que está sob minha responsabilidade. Pretendo manter essa atuação
nas áreas mencionadas, propondo uma atualização na ementa da disciplina de
redes complexas e possível mescla com a disciplina “Mineração de Redes
Complexas” para enfatizar os aspectos principais na ciência da computação e
eliminar possíveis redundâncias com
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outras disciplinas de pós-graduação. Pretendo também preparar material didático a
ser distribuído nas aulas e fora de aula (p.e. no portal ResearchGate e repositório
arXiv). Estimo atuação em pelo menos uma disciplina por ano, como tem sido a
tradição no departamento.

3.3 Pesquisa

Minha atuação nos últimos 5 anos evidencia um total de 29 artigos em periódicos
internacionais de impacto na área de computação e interdisciplinares. Apesar de ter
sido contratado em 2014, tenho acumulado um número relevante de citações na
base mais seletiva (Web of Science), obtendo um total de 574 citações. Nesta base,
meu índice h é h=18, evidenciando até mesmo que nesta área eu estaria compatível
(e acima) do esperado para o nível titular. Atualmente possuo uma bolsa de
produtividade em pesquisa CNPQ-2 (Ciência da Computação). Recentemente,
recebi uma concorrida bolsa de pesquisa do Google (Google Research Awards in
Latin America). Tenho mantido colaborações internacionais com expoentes da área
de redes complexas e análise textual, incluindo pesquisadores da Irlanda, Canadá e
Estados Unidos. Minha pesquisa também tem repercurtido na mídia, incluído mídia
nacional e internacional. Finalmente, tenho recebido auxílio regular para meus
projetos de pesquisa, principalmente com auxílios regulares FAPESP.

Minha área de pesquisa concentra-se no uso da teoria de redes complexas em
aplicações relevantes para a computação. Desde o doutoramento tenho trabalho
principalmente em aplicações deste modelo em processamento de línguas naturais.
Mais recentemente, tenho aplicado a teoria de redes para estudar o comportamento
da ciência na área de cienciometria (ou Science of Science). 
Minha meta nos próximos anos é tentar combinar meu conhecimento em
aprendizado de máquina, redes complexas e processamento de línguas naturais
para estudar fatores relevantes na área de cienciometria. Dentre os pontos a serem
estudados incluem o entendimento da evolução da ciência como um sistema
complexo através de redes de artigos, autores, e outras
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entidades. Neste contexto, também pretendo contribuir no entendimento dos fatores
que favorecem o sucesso (de artigos, pesquisadores) na ciência. A partir deste
estudo, espera-se que exista uma melhor entendimento de como prever o sucesso
de artigos, projetos e outras entidades científicas.
Além da análise em cienciometria, pretendo continuar os estudos em
processamento de línguas naturais usando redes complexas para tratar problemas
em aberto, como é o caso da classificação de textos curtos.
Tenho a previsão de submissão de projetos de pesquisas (Auxílio à Pesquisa -
Regular - FAPESP) para tratar o problema de cienciometria. A disseminação dos
trabalhos será feita prioritariamente em revistas de computação e/ou
interdisciplinares, priorizando o impacto.

3.4 Cultura e Extensão

Não tenho tido atuação em atividades de cultura, e minhas atividades de extensão
têm sido principalmente as seguintes:

    1.  Revisor de artigos científicos,
    2.  Membro de bancas
    3.  Editor acadêmico de 4 revistas internacionais, incluindo PLoS ONE,
Complexity e PeerJ Computer Science.
    4.  Auxílio na organização de eventos.
As principais atividades listadas acima estão ligadas à pesquisa. Nos próximos 5
anos pretendo manter essas atividades, com focos nas atividades de pesquisa.
Também estarei disponível às atividades relacionadas à organização de eventos,
dando ênfase à participação de extensão como membro de corpo editorial de
periódicos internacionais. 

3.5 Nacionalização e Internacionalização

Nos últimos anos tenho tido parcerias com pesquisadores nacionais e
internacionais. Essas colaborações são essenciais para o sucesso dos projetos de
pesquisa, uma vez que os temas abordados demandam conhecimento
multidisciplinar de qualidade. Nos próximos anos, pretendo
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manter as colaborações, principalmente nas áreas de análise cienciométrica. No
âmbito nacional, pretendo manter colaborações com pesquisadores que já tenho
contato (p.e. no IFSC/USP e UFSCar – São Carlos) e iniciar novas colaborações.
No âmbito internacional, pretendo manter e estender colaborações com
pesquisadores dos Estados Unidos, com visitas de longa e curta duração. Pretendo
estreitar essas relações para, possivelmente, em aproximadamente 5 anos (após
2022), realizar novamente um novo pós-doutoramento no exterior.

3.6 Orientação

No próximo período pretendo finalizar as orientações de mestrado e doutorado
atuais. Pretendo continuar orientando alunos nos dois níveis, com uma certa
preferência para seleção de novos alunos de doutorado. Se houver a oportunidade,
pretendo orientar também pós-doutorandos. A orientação de alunos em todos níveis
será fundamental para o cumprimento das metas de pesquisa. Uma ou mais
orientações na graduação são esperadas.

3.7 Gestão Universitária

Entre outras participações, atualmente participo do Conselho do Departamento, sou
membro assessor da CPq e membro do Comitê Gestor do Portal da Escrita
Científica. Pretendo manter estas participações, e procurar me candidatar em
atividades de gestão relacionadas à pesquisa.

3.8 Outros

Nada a declarar.

3.9 Atividades Priorizadas [se pertinente]

Nada a declarar.
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