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1. Identificação

Unidade: Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação

Docente: 453701-Elaine Parros Machado de Sousa

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 principais da docente, para os próximos 5 anos, podem ser
sintetizados como segue:

    •  dar continuidade às atividades que vem exercendo em ensino, pesquisa,
extensão e gestão;
    •  ampliar a atuação em ensino, pesquisa e extensão com foco em formação de
recursos humanos qualificados;
    •  ampliar a participação em gestão acadêmica conforme as demandas do
Departamento de Ciências de Computação e do ICMC;
    •  consolidar o desenvolvimento de pesquisa na área de Banco de Dados, em
particular nos temas Mineração de Dados, Mineração de Séries Temporais e
Mineração de Fluxos de Dados.
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2.2 Metas

Considerando os objetivos mencionados no item anterior e o cenário atual do
Departamento de Ciências de Computação e do ICMC como um todo, as metas
principais para os próximos 5 anos são listadas a seguir:

    1.  ministrar disciplinas de graduação e pós-graduação, conforme demanda do
Departamento de Ciências de Computação e do Programa de Pós-Graduação em
Ciências de Computação e Matemática Computacional;
    2.  orientar alunos de graduação (IC e TCC) e de pós-graduação (Mestrado e
Doutorado);
    3.  solicitar bolsas de IC, Mestrado e Doutorado a agências de fomento (FAPESP
e/ou CNPq);
    4.  elaborar e submeter projeto de pesquisa regular para agências de fomento
(FAPESP e/ou CNPq);
    5.  buscar parcerias para desenvolvimentos de projetos de pesquisa
multidisciplinares, visando aplicação do conhecimento em computação para apoio a
pesquisas em outras áreas do conhecimento;
    6.  desenvolver e submeter trabalhos completos em conferências científicas
nacionais e internacionais qualificadas;
    7.  elaborar e submeter artigos científicos para periódicos de impacto;
    8.  participar de comitês de programa de eventos científicos nacionais e
internacionais relacionados à área de pesquisa da docente;
    9.  participar  de bancas julgadoras de mestrado e doutorado;
    10.  coordenar e/ou ministrar (mini)cursos de extensão e/ou difusão cultural;
    11.  participar de órgãos colegiados, comissões temporárias e permanentes do
Departamento de Ciências de Computação e do ICMC, conforme demanda.

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

O projeto acadêmico da docente está coerente com os objetivos e metas do
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Departamento de Ciências de Computação e do ICMC, pois prevê contribuições
para formação de recursos humanos qualificados, produção e disseminação de
conhecimento científico, e atuação em atividades de gestão.

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

A docente é Professora Doutora, nível 3.1. O histórico de atividades e de produção
da docente indica que os critérios estabelecidos pelo Departamento de Ciências de
Computação e pelo ICMC são atendidos plenamente para o perfil atual. Além disso,
a maioria dos requisitos necessários para o perfil almejado, Doutor nível 3.2, já são
atendidos.
As metas listadas neste projeto incluem as atividades necessárias para manter o
perfil atual e habilitar a docente ao nível 3.2 em curto prazo. Em particular, a meta 7
listada no item anterior (produção científica em periódicos) visa o cumprimento do
principal requisito ainda necessário para atingir o nível 3.2.

3. Planejamento das atividades para cumprir as metas

3.1 Ensino em Graduação

As atividades relacionadas ao ensino em graduação incluem:

    •  continuar ministrando, em média, 2 disciplinas por semestre em cursos de
graduação, conforme necessidade do Departamento de Ciências de Computação. A
preferência, quando possível, será por disciplinas relacionadas à área de Banco de
Dados e afins – tais como Bases de Dados, Laboratório de Bases de Dados,
Tópicos em Bases de Dados, Mineração de Dados, Estruturas de Dados, entre
outras;
    •  aprimorar, constantemente, o material didático de apoio às aulas, a ser
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disponibilizado em ambientes de ensino (ex: Tidia-ae);
    •  aperfeiçoar, constantemente, a atividade didática, considerando tanto as
avaliações realizadas pelos alunos no sistema SAD (Sistema de Avaliação de
Disciplinas) quanto os comentários documentados pelos alunos em atividades
específicas de cada disciplina (ex: comentários e conclusões em relatórios de
projetos);
    •  atuar, se possível, em atividades de tutoria ou acompanhamento de alunos de
graduação;
    •  continuar supervisionando e orientando o trabalho de estagiários PAE em
disciplinas de graduação, dada a importância do estagiário para o processo de
aprendizado dos alunos de graduação e a contribuição do estágio para a formação
em docência do aluno de pós-graduação.      

3.2 Ensino em Pós-Graduação

As atividades relacionadas ao ensino em pós-graduação incluem:

    •  ministrar pelo menos 1 disciplina de pós-graduação por ano, de acordo com as
demandas do Programa de Pós-Graduação em Ciências Matemáticas e de
Computação e do Departamento de Ciências de Computação do ICMC. A
preferência, quando possível, será por disciplinas relacionadas à área de pesquisa
da docente;
    •  aperfeiçoar, constantemente, a metodologia de ensino em disciplinas de pós-
graduação, visando incentivar o desenvolvimento, nos alunos, de habilidades como:
pró-atividade, autonomia para aprendizado e pesquisa, análise crítica e
colaboração.

3.3 Pesquisa

A docente pretende dar continuidade aos trabalhos de pesquisa na área de Banco
de Dados, em especial em Mineração de Dados, Mineração de Séries Temporais e
Mineração de Fluxos de Dados. As atividades planejadas para os próximos 5 anos
incluem:
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    •  elaborar e coordenar um novo projeto de pesquisa na área de atuação da
docente, envolvendo alunos de graduação (IC e/ou TCC) e de pós-graduação
(Mestrado e/ou Doutorado);
    •  submeter o projeto de pesquisa a agências de fomento (FAPESP e/ou CNPq);
    •  desenvolver e submeter, junto com orientandos e colaboradores, pelo menos 1
trabalho completo por ano em conferências científicas nacionais e internacionais
qualificadas (Qualis/CAPES);
    •  elaborar e submeter, junto com orientandos e colaboradores, pelo menos 2
artigos completos em periódicos de impacto (JCR) e/ou qualificados
(Qualis/CAPES);
    •  mediante disponibilidade de recursos,  participar de eventos científicos
relevantes na área de pesquisa da docente, preferencialmente com apresentação
de trabalho;
    •  orientar de 1 a 3 alunos de Iniciação Científica e de 2 a 4 alunos de pós-
graduação (Mestrado e Doutorado).

3.4 Cultura e Extensão

Nos próximo 5 anos, a docente pretende ampliar  sua atuação em Cultura e
Extensão:

    •  continuar participando de comitês de programa de conferências científicas
nacionais e internacionais relevantes na área de pesquisa da docente (de 3 a 4 por
ano);
    •  continuar realizando atividades de assessoria científica ad-hoc para agências
de fomento (FAPESP);
    •  continuar atuando, como revisora ad-hoc, de periódicos relacionados à área de
pesquisa da docente;
    •  manter e, se possível, ampliar a participação em comissões examinadores e
bancas julgadoras de trabalhos conclusão de curso, de mestrado e de doutorado,
tanto internas à USP quanto externas; 
    •  coordenar e/ou ministrar (mini)cursos de extensão e/ou difusão cultural no
ICMC;
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    •  participar de ações institucionais de divulgação de cursos ou divulgação
científica (ex: Feira de Profissões).

3.5 Nacionalização e Internacionalização

A docente pretende estender trabalhos de pesquisa iniciados em projetos
anteriores, em colaboração com pesquisadores da Embrapa Informática
Agropecuária (Campinas) e da Universidade Federal de São Carlos. O
planejamento da docente no contexto de colaboração em pesquisa, em âmbito
nacional, inclui ainda buscar novas parcerias para desenvolvimento de projetos de
pesquisa multidisciplinares, visando principalmente aplicação do conhecimento em
computação (em particular da área de Banco de Dados) para apoio a pesquisas em
outras áreas do conhecimento.
Em âmbito internacional, a docente pretende, mediante oportunidade e
disponibilidade de recursos, realizar visita científica em instituição de pesquisa de
reconhecida competência na área de atuação da docente, visando uma possível
colaboração.  

3.6 Orientação

A docente pretende continuar orientando alunos de Mestrado e Doutorado no
Programa de Ciências Matemáticas e de Computação do ICMC, visando a
aceitação de, em média, 1 novo aluno por ano. Em nível de graduação, a docente
pretende continuar orientando trabalhos de conclusão de curso e de iniciação
científica, em média 1 por ano.
 

3.7 Gestão Universitária

A docente pretende manter e ampliar as atividades em gestão universitária, como
segue:

    •  continuar atuando, como membro titular, no Conselho do Departamento de
Ciências de Computação;
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    •  continuar participando da Comissão Assessora da Comissão de Pesquisa;
    •  participar, como membro titular, de Comissões Coordenadoras de Curso
(CoCs) do ICMC (atualmente a docente participa de 2 CoCs como membro
suplente);
    •  participar de comissões  (temporárias ou permanentes) e de órgãos colegiados,
de acordo com a demanda do Departamento de Ciências de Computação e/ou do
ICMC. A docente tem particular interesse nas CoCs, CCPs, CG e CPq.  

3.8 Outros

Nada a acrescentar. 

3.9 Atividades Priorizadas [se pertinente]

Nada a acrescentar. 
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