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1. Identificação

Unidade: Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação

Docente: 935625-Gustavo Enrique de Almeida Prado Alves
Batista

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 principais do docente estão centrados em ensino, pesquisa e
administração, com participação em extensão, conforme apresentado a seguir:

    •  apoiar o ensino e a formação de recursos humanos com excelência para
cursos ofertados no ICMC, tanto em nível de graduação e pós-graduação;
    •  desenvolver pesquisa e avançar o conhecimento científico na área de
Inteligência Artificial, subáreas de Mineração de Séries Temporais, Fluxo de Dados
e Mudança de Conceitos, motivado por novas aplicações em Entomologia,
Descoberta de Produtos Naturais e Análise de Dados Sociais, com publicações em
conferências e periódicos internacionais;
    •  atuar na administração, ajudando em atividades relevantes para a universidade
que requeiram análise crítica, planejamento e experiência
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internacional.
    •  colaborar em atividades de extensão, contribuindo para o desenvolvimento
científico e a integração universidade-empresa-sociedade.
O docente tem adquirido nos últimos anos uma grande experiência internacional,
incluindo o gerenciamento e execução de projetos internacionais e docência no
exterior. Tal experiência, somada a realização de pesquisa com impacto tanto social
quanto acadêmico, medido pelo excelente nível de citação de seus trabalhos,
colocará o docente em perfil de titular dentro de um horizonte de 5 anos.

2.2 Metas

Para os próximos 5 anos, foram definidas 12 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 graduação e pós-graduação nos temas de Inteligência
Artificial, Mineração de Dados e Algoritmos, que são temas de interesse do docente;
    2.  desenvolver e ministrar disciplinas em nível de pós-graduação nas áreas de
pesquisa e interesse do docente como Mineração de Séries Temporais e Fluxo de
Dados;
    3.  continuar a coordenar projetos FAPESP como o eSciente. Submeter e
coordenar um projeto de pesquisa temático FAPESP;
    4.  solicitar bolsas de Mestrado e Doutorado para agências de fomento como a
FAPESP;
    5.  supervisionar pesquisadores de pós-doutorado;
    6.  desenvolver mais parcerias com empresas no Brasil e no Exterior por meio de
projetos de pesquisa. Utilizar essas parcerias para motivar projetos de pesquisa,
criar fontes alternativas de financiamento e auxiliar na colocação de recursos
humanos no mercado de trabalho;
    7.  orientar alunos de graduação (em projetos de iniciação científica e em
trabalhos de conclusão de curso) e de pós-graduação (mestrado e
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doutorado);
    8.  preparar e submeter trabalhos completos nas melhores conferências
científicas nacionais e internacionais;
    9.  preparar e submeter artigos científicos para periódicos de alto impacto;
    10.  continuar com a participação em bancas julgadoras de mestrado e doutorado
no Brasil e no exterior;
    11.  colaborar com a organização de eventos científicos na área de Inteligência
Artificial. Participar do comitê de programa de grandes conferências como KDD,
IJCAI, SIAM-SDM;
    12.  Auxiliar na administração em cargos de relevância que requerem
planejamento tanto no departamento quanto no instituto.

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 departamento e do 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?

É possível observar a partir do histórico de desempenho docente, que os critérios
estabelecidos pelo departamento e pelo ICMC são atendidos plenamente para o
perfil Professor Associado. Desse modo, o perfil almejado é o de Professor Titular
(nível 6).

3. Planejamento das atividades para cumprir as metas
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3.1 Ensino em Graduação

As atividades relacionadas ao ensino na graduação envolvem ministrar disciplinas
na área de pesquisa e interesse do docente:

    •  ministrar 1 ou 2 disciplinas por semestre na graduação, conforme necessidade
do departamento, mas preferencialmente as disciplinas de Inteligência Artificial,
Aprendizado de Máquina e outras relacionadas a Algoritmos;
    •  aperfeiçoar ainda mais o desenvolvimento de material didático de apoio para
disponibilizar em ambientes de ensino (como o Tidia-ae);
    •  Trabalhar com grupos de estudo extraclasse como os grupos de interesse em
Algoritmos e em Aprendizado de Máquina.

3.2 Ensino em Pós-Graduação

O docente pretende continuar e aperfeiçoar o ensino de pós-graduação, ministrando
disciplinas em sua área de pesquisa, conforme descrito a seguir:

    •  ministrar pelo menos 1 disciplina por ano no programa de pós-graduação em
temas como Inteligência Artificial, Mineração de Dados e Algoritmos.
    •  Desenvolver disciplinas em temas mais específicos e de interesse do docente
como Séries Temporais e Fluxo de Dados.
    •  produzir material didático e disponibilizar online em ambientes de ensino.

3.3 Pesquisa

O docente pretende continuar gerando pesquisa de grande impacto social e
acadêmico, gerando publicações com potencial de atrair a atenção da comunidade
internacional, gerando citações e motivando outras pesquisas. Em especial, para
este período de 5 anos, as atividades planejadas são
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apresentadas a seguir:

    •  coordenar pelo menos um projeto de pesquisa internacional financiado por
agências no exterior com participação de empresas nacionais e estrangeiras;
    •  coordenar pelo menos um projeto de pesquisa nacional de grande impacto,
como um projeto temático FAPESP;
    •  desenvolver e submeter, junto com orientandos, pelo menos 5 trabalhos
completos em conferências nacionais e internacionais por ano, considerados
relevantes por meio do Qualis/CAPES;
    •  desenvolver e submeter, junto com orientandos, pelo menos 3 artigos
completos em periódicos de alto impacto (JCR) e qualidade (Qualis/CAPES) no
período;
    •  participar de eventos relevantes e congressos científicos na área de pesquisa;
e
    •  manter de 3 a 5 orientandos na pós-graduação.

3.4 Cultura e Extensão

Em relação às atividades de cultura e extensão, o docente deve manter e
aperfeiçoar a execução das atividades desenvolvidas nos últimos anos, como as
listadas a seguir:

    •  participar de comitês científicos de conferências da área;
    •  realizar parecer para projetos de pesquisa em agências de fomento, em
especial, para a projetos FAPESP e CNPq no Brasil;
    •  revisar artigos submetidos pelos pares em conferências e periódicos da área de
Inteligência Artificial;
    •  compor bancas de mestrado e doutorado, tanto no ICMC quanto nas diversas
universidades do país e no exterior.
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3.5 Nacionalização e Internacionalização

O docente irá continuar suas atividades de integração internacional, conforme
apresentado a seguir.

    •  participação em projetos de pesquisa e mobilidade no exterior tanto com a
Austrália quanto outros países nas quais o docente possui colaboradores: França,
Canadá, Inglaterra e Estados Unidos;
    •  revisar artigos para os jornais e congressos de maior impacto na área,
provendo uma análise crítica com o objetivo de auxiliar outros pesquisadores na
área;
    •  revisar projetos de pesquisa para agências de fomento internacionais como tem
ocorrido nos últimos anos para países como Espanha, Israel, Austrália e França.
    •  participação em bancas de defesa de doutorado no exterior;
    •  publicação de artigos nas melhores conferências e revistas no exterior com
capacidade de gerar discussões, pesquisas relacionadas e citações.

3.6 Orientação

Em relação à orientação e formação de recursos humanos, o docente pretende:

    •  manter uma média de 3 a 5 orientandos na pós-graduação, distribuídos entre
as modalidades de mestrado e doutorado no CCMC;
    •  gerenciar as atividades de orientações de forma que pós-graduandos possam
defender no prazo adequado;
    •  Integrar as pesquisas realizadas pelos discentes com projetos de pesquisa de
impacto de maneira a fomentar as publicações dos discentes como primeiros
autores, possivelmente com coautoria com pesquisadores estrangeiros que
cooperam nos projetos de pesquisa, de maneira a contribuir com a experiência
internacional dos discentes;
    •  orientar pelo menos 1 discente na modalidade de TCC ou IC por ano.
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3.7 Gestão Universitária

Realizar atividades de gestão universitária em cargos de liderança que exigem
análise crítica, planejamento de ações, ou experiência internacional,
adicionalmente:

    •  continuar o desenvolvimento do grupo de pesquisa em Inteligência
Computacional no ICMC;
    •  participar de conselhos como o conselho de departamento, dos cursos de
graduação e de pós-graduação.

3.8 Outros

Nada a declarar.

3.9 Atividades Priorizadas [se pertinente]

A docente pretende priorizar as atividades de ensino e pesquisa, lecionando na
graduação e pós-graduação no Brasil e no exterior, bem como gerenciando projetos
de impacto financiados por agências de pesquisa nacionais e estrangeiras com
grande visibilidade internacional.
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