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1. Identificação

Unidade: Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação

Docente: 2803743-Dilvan de Abreu Moreira

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

Nos próximos 5 anos, o docente vai dar continuidade a trabalhos de pesquisa e
extensão iniciados recentemente e continuar contribuindo nas atividades de ensino
e formação de recursos humanos qualificados. Os objetivos do docente estão
focados em ensino, pesquisa e extensão, com participação em gestão:

    •  desenvolver pesquisa nas áreas de Inteligência Artificial e Web, subáreas de
Web Semântica com aplicações em Ciências da Vida, colaborando com o estado-
da-arte em problemas aplicados e teóricos reportados na literatura nacional e
internacional;
    •  contribuir com a melhoria do ensino de graduação e de pós-graduação no
ICMC.
    •  apoiar a formação de recursos humanos nos cursos ofertados no ICMC;
    •  colaborar em atividades de extensão e inovação.
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    •  contribuir para a manutenção e aprimoramento de um ambiente de ensino e
pesquisa vibrante e produtivo nas áreas de Inteligência Artificial e Web.
    •  contribuir para melhoria do processo de formação de pesquisadores
supervisionando estudantes de graduação e pós-graduação.
    •  contribuir com a divulgação da ciência nas suas áreas de especialização.
O docente espera melhorar seu desempenho acadêmico visando atingir o perfil
docente de professor associado 2 em futuro próximo.

2.2 Metas

Para os próximos 5 anos, foram definidas 14 metas que visam o cumprimento dos
objetivos relacionados e aprimoramento do desempenho acadêmico nos três pilares
de ensino pesquisa e extensão, conforme apresentados a seguir:   

    1.  ministrar disciplinas de pós-graduação relacionadas à área de pesquisa do
docente, como Introdução a Web Semântica;
    2.  continuar ministrando disciplinas de graduação nos temas de Programação
Web, Programação Orientada a Objetos e Introdução a Programação, temas de
interesse do docente;
    3.  elaborar e submeter projetos de pesquisas para agências de fomento com
vistas a apoiar as atividades do grupo de pesquisa do qual participo;
    4.  solicitar bolsas de Mestrado e Doutorado para agências de fomento, como a
FAPESP;
    5.  aprimorar parcerias com entidades públicas e privadas (prefeitura, Embrapa,
etc)  por meio de projetos de pesquisa e convênios, como forma de obter recursos
externos para o departamento e/ou inserir a pesquisa de discentes de graduação e
pós-graduação em cenários com problemáticas reais;
    6.  orientar alunos de graduação (em projetos de iniciação científica e em
trabalhos de conclusão de curso) e de pós-graduação (mestrado e doutorado);
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    7.  preparar e submeter trabalhos completos em conferências científicas
nacionais e internacionais bem avaliadas;
    8.  preparar e submeter artigos científicos para periódicos de alto impacto;
    9.  continuar com a participação em bancas julgadoras de mestrado e doutorado;
    10.  colaborar com a organização de eventos científicos nas áreas de Web e
inteligência artificial;
    11.  continuar a oferecer disciplinas em inglês na graduação, produzir material de
apoio à aprendizagem em inglês e aprimorar constantemente o processo de
formação dos estudantes.
    12.  concluir a orientação de ao menos 5 alunos de pós-graduação.
    13.  concluir a orientação de ao menos 6 alunos de graduação.
    14.  aprimorar os materiais didáticos de apoio ao aprendizado disponíveis no
Google Classroom e no meu site: http://java.icmc.usp.br/moodle

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

Este projeto acadêmico foi elaborado considerando-se o projeto acadêmico do
departamento e do próprio ICMC. Assim, os objetivos e metas aqui apresentados
estão coerentes com os objetivos institucionais.

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

O histórico de desempenho do docente atualmente atende os critérios
estabelecidos pelo departamento e pelo ICMC para o perfil Professor Associado 1.
Ele pretende melhorar esse perfil para que, no fim deste novo período, ele esteja
dentro das metas indicadas para o perfil de Professor Associado 2.
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3. Planejamento das atividades para cumprir as metas

3.1 Ensino em Graduação

O docente tem um histórico de elaboração de material didático e utilização de
ferramentas inovadoras de ensino. Ele já trabalhou com ensino a distância e com
ferramentas web de ensino, como o Moodle. Atualmente, ele está experimentando
com a ferramenta Google Classroom, que promete muitas novidades nessa área. O
docente prefere ministrar disciplinas da sua área de pesquisa, contudo isso nem
sempre é possível. Abaixo, são listadas as ações planejadas para o ensino de
graduação:

    •  ministrar 1 ou 2 disciplinas por semestre na graduação, conforme necessidade
do departamento. Preferencialmente nas disciplinas de Programação Orientada a
Objetos, Programação Web, Interação Usuário-Máquina e Introdução a
Programação;
    •  oferecer disciplinas integradas entre pós-graduação e graduação, de forma a
otimizar recursos humanos e oferecer disciplinas optativas de alta qualidade para
estudantes de graduação do último ano;
    •  aperfeiçoar ainda mais o desenvolvimento técnicas de apoio a conteúdos mais
interativos, como os permitidos pelo Jupyter, utilizando-se de novos ambientes de
ensino, como o Google Classroom; e
    •  continuar aperfeiçoando a atividade didática por meio de aulas mais dinâmicas,
fomentando a autonomia do discente, tentando engajar mais os alunos no processo
de aprendizagem.
 

3.2 Ensino em Pós-Graduação

O docente pretende aperfeiçoar o ensino de pós-graduação, ministrando disciplinas
em sua área de pesquisa. Além disso:

    •  ministrar disciplinas no programa de pós-graduação, tanto em temas
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mais específicos, como na disciplina atual Introdução a Web Semântica, quanto em
disciplinas mais gerais;
    •  produzir material didático e disponibilizá-lo online no Google Classroom (ou
outra ferramenta online);
    •  continuar o aperfeiçoamento das suas estratégias de ensino para além de
simplesmente repassar os conteúdos da disciplina na pós, dando aos alunos uma
oportunidade para que avancem, sempre que possível, em seus projetos de
pesquisa por meio de trabalhos práticos na disciplina; e
    •  oferecer disciplinas em inglês na pós-graduação, produzir material de apoio à
aprendizagem em inglês e aprimorar continuamente o processo de formação de
pesquisadores.
 

3.3 Pesquisa

O docente pretende aperfeiçoar suas metas de pesquisa nos temas de Web
Semântica, em especial em colaborações em Ciências da Vida e Sustentabilidade.
Para este período de 5 anos, são planejadas as seguintes atividades:

    •  desenvolver e submeter, junto com orientandos, trabalhos completos em
conferências nacionais e internacionais, consideradas relevantes por meio do
Qualis/CAPES;
    •  desenvolver e submeter, junto com orientandos, artigos em periódicos de
impacto (JCR) e qualidade (Qualis/CAPES);
    •  contribuir na organização e/ou participação em eventos relevantes e/ou
congressos científicos na sua área de pesquisa;
    •  manter, em média,  pelo menos 5 orientandos na pós-graduação; e
    •  submeter um novo projeto, como coordenador, com fomento (FAPESP, CNPq,
etc.) na sua área de pesquisa.
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3.4 Cultura e Extensão

Em relação às atividades de cultura e extensão, o docente pretende manter as
atividades desenvolvidas nos últimos anos e ampliar contatos com empresas e
órgãos do governo para cooperação mais direta. Ele também pretende:

    •  participar de comitês científicos de conferências da área;
    •  realizar parecer para projetos de pesquisa em agências de fomento;
    •  revisar artigos submetidos pelos pares em conferências e periódicos da sua
área de pesquisa;
    •  avaliar projetos de mestrado e doutorado em bancas, tanto no ICMC quanto de
outras instituições de pesquisa, conforme têm feito nos últimos anos; e
    •  atuar junto ao Centro de Ciências Matemáticas Aplicadas à Indústria (CeMeAI)
em parcerias de pesquisa com empresas e instituições governamentais.
 

3.5 Nacionalização e Internacionalização

O docente irá aperfeiçoar suas atividades de integração nacional e internacional,
conforme apresentado a seguir.

    •  manter as colaborações nacionais com grupos de pesquisas do Instituto de
Pesquisas da Amazônia (INPA), UFSCAR, Embrapa e Agência Paulista de
Tecnologia dos Agronegócios (APTA), por meio de participação em projetos de
pesquisa conjuntos;
    •  manter as colaborações internacionais com o Radiology Department and
Stanford Center for Biomedical Informatics Research (BMIR), ambos da Stanford
University; e
    •  aumentar a colaboração com pesquisadores internacionais, por meio da
submissão de artigos científicos em co-autoria com pesquisadores de universidades
internacionais.
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3.6 Orientação

Em relação à orientação e formação de recursos humanos, atualmente o docente
orienta 1 aluno de doutorado e 6 de mestrado que concluirão seus trabalhos no
período do relatório. Outros alunos que assumirei neste período poderão concluir
seus projetos neste ou noutro período avaliativo. Ele também pretende:

    •  manter uma média de 3 a 5 orientandos na pós-graduação, distribuídos entre
as modalidades de mestrado e doutorado;
    •  gerenciar as atividades de orientações de forma que pós-graduandos possam
defender no prazo adequado e com excelentes resultados; e
    •  orientar pelo menos 1 discente na modalidade de TCC ou IC por ano.
 

3.7 Gestão Universitária

O objetivo é manter as atividades de gestão universitária atualmente realizadas e
tentar realizar algumas atividades de presidência de comissões. Dentre outras
atividades de gestão, o docente pretende:

    •  representar os professores associados na Congregação do ICMC;
    •  participar do Conselho do Departamento, também como representante dos
professores associados;
    •  representar o departamento no Conselho do CeMeAI;
    •  representar o departamento no Conselho do Centro de Capacitação de
Software Livre (CCSL);
    •  presidir uma das comissões do ICMC; e
    •  continuar a participar ativamente de Comissões Coordenadoras de cursos
(CoCs); e
    •  participar de comissões específicas de acordo com a demanda e
disponibilidade.
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3.8 Outros

Não há outros tipos de atividades.

3.9 Atividades Priorizadas [se pertinente]

Priorizar a colaboração com parceiros externos ao ICMC (grupos de pesquisa,
empresas e órgãos públicos) no desenvolvimento e difusão de pesquisas na área
do docente. Essa colaboração deve aumentar a produção científica do docente para
manter o perfil atual e também atingir, com folga, o perfil almejado (professor
associado 2).
Na área de ensino, o docente pretende ampliar o uso de ferramentas online, como o
Google Classroom, em cursos de graduação e pós graduação.
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