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1. Identificação

Unidade: Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação

Docente: 793065-João do Espírito Santo Batista Neto

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

O meus principais objetivos estão relacionados às atividades de ensino, extensão,
pesquisa e participação em gestão, nesta ordem de prioridade. Pretendo:
- Contribuir para a formação de alunos da graduação, ministrando quaisquer
disciplinas que me sejam atribuídas. Contribuir também com a formação de alunos
da pós graduadção, por meio de orientações e disciplinas.
- colaborar em atividades de extensão, especialmente o engajamento dos alunos do
Instituto, em especial alunos do BCC, em atividades de programação competitiva.
- Exercer atividades junto à coordenação de curso do Bacharelado em Ciências da
Computação, visando o aprimoramento constante do curso e acompanhamento dos
mais de 500 alunos que temos matriculados.
- Desenvolver pesquisa na área de processamento de imagens, com
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particular atenção para as técnicas de aprendizado de máquina voltadas para
reconhecimento e segmentação.
Saliento que pretendo melhorar meus índices de publicação visando atingir o nível
de professor associado, por meio do exame de livre docência.
 

2.2 Metas

As principais metas definidas para os próximos 5 anos são:
1) Ministrar qualquer disciplina que o departamento entenda por bem a mim atribuir.
Anualmente, no processo de distribuição didática, tenho como praxe me colocar à
disposição para ministrar a maior parte das disciplinas do elenco, exceto aquelas
que definitivamente não me sinto com competência para ministrar. 
2) Ministrar disciplinas na pós graduação na área de processamento de imagens,
que é minha área de pesquisa. 
3) Exercer a coordenação do curso de Ciências Computação.
4) Solicitar bolsas de mestrado e doutorado como FAPESP.
5) Participar e submeter projetos de pesquisa financiados por agências de fomento.
6) Orientar alunos de IC, mestrado e doutorado.
7) Submeter trabalhos científicos para periódicos e conferências com bons fatores
de impacto.
8) Manter participação em bancas julgadoras de mestrado e doutorado.
9) Continuar coordenando o grupo de programação competitiva do Instituto (GEMA)
que tem tido desempenho excelente nas competições nacionais.
10) Realizar, finalmente, o exame de livre docência.

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

Entendo que as atividades propostas estão em consonância com o conteúdo do
projeto acadêmico que departamento, que precisa do engajamento  crescente  de
seus docentes, especialmente com as atividades de graduação. 
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2.4 Como este projeto se articula com o Perfil Docente almejado?

Entendo que cumpro razoavelmente bem o meu papel dentro do Departamento e do
Instituto, em especial o meu comprometimento e dedicação aos alunos e ações da
gradução. Sou professor MS3 e meus indicadores de pesquisa refletem minha
situação. Acho que posso em cerca de 2 anos realizar o exame de livre docência
com uma melhora nos meus indicadores de publicações.
Do ponto de vista de publicações entendo que é possível chegar ao nível associado
5.1, que é ter 3 publicações nos últimos 5 anos. No que diz respeito ao ensino,
entendo que já cumpro os requisitos necessários para o perfil.
Quanto à formação de recursos humanos tenho tido em média 2 alunos de
mestrado ativos, o que significa que em 4 anos posso formar ao menos 2 alunos de
mestrado. Doutorado no, momento, tenho 3 alunos. Dois deles se formarão nos
próximos 2 anos.
Quanto à extensão universitária, meu compromisso com as ações do grupo de
programação avançada é um indicador importante. Participo de inúmeras bancas de
mestrado e doutorado anualmente. Sim, a maioria delas na USP, mas neste ano de
2019 apenas participei de 2 bancas externas de doutorado..
Quando a parte administrativas, tenho participado em comissões (CoC, CG). Cuido
também dos assuntos da antiga comissão de estágio, que embora não exista,
mantém suas atribuições de autorização de convênios.
 

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

1) Ministrar 2 ou 3 disciplinas por semestre na graduação. 
2) Aprimorar conhecimentos, em especial das técnicas de
programação avançada, que são cursos que corriqueiramente venho ministrando no
departamento.
3) Tornar as aulas cada vez mais "dinâmicas", com atividades voltadas para
laboratório de programação.
 

3.2 Ensino em Pós-Graduação

1) Ministrar ao menos 1 disciplina por ano (de forma isolada ou compatilhada) na
pós-graduação, na área de processamento de imagens
2) Fazer desta experiência um processo de aprendizado também prático para os
alunos, por meio de avaliação de projetos práticos que exigem codificação de
aplicações em imagens tais como segmentação ou classificação.

3.3 Pesquisa

Dar continuidade aos trabalhos realizados em processamento de imagens, na
seguintes frentes:
a) Continuar a investigação dos métodos de segmentação 3D, baseados em grafos
e redes complexas.
b) Investigar técnicas de deep learning para aplicações em visão computacional e
processamento de imagens.
c) Publicar, com alunos de mestrado e doutorado, ao menos 2 artigos em
conferências por ano.
d) No período de 5 anos, publicar ao menos 3 artigos em periódicos de impacto e
qualidade Qualis/CAPES.
e) Manter ao menos 3 orientandos na pós-graduação.
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3.4 Cultura e Extensão

Pretendo manter a execução das atividades que venho exercendo nos últimos 5
anos:
a) Realizar pareceres de agência de fomento, com destaque para FAPESP.
b) Avaliar projetos de mestrado e doutorado por meio da participação em bancas.
c) participar de feiras de profissão para divulgação dos cursos de computação
d) Manter a coordenação do grupo GEMA, de programação competitiva, garantindo
que manteremos a excelência que conseguimos nos últimos 4 anos.
 

3.5 Nacionalização e Internacionalização

a) aumentar a colaboração com pesquisadores internacionais. Atualmente, tenho
contato com 2 pesquisadores, sendo um dos EUA e outro da Inglaterra.

 b) Continuar a colaboração com pesquisadores da UFScar (Genética e Biologia) na
identificação de colônias de pássaros por meio da contagem automática de
indivíduos em imagens.

3.6 Orientação

Em relação à orientação e formação de recursos humanos, eu pretende:
a) ter ao menos 4 orientandos na pós-graduação,  sendo 2 de mestrado e 2 de
doutorado, no CCMC.
b) Zelar para que os alunos defendam seus títulos dentro do prazo adequado e com
ao menos 1 publicação gerada.
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3.7 Gestão Universitária

Prentendo continuar sendo o coordenador do curso de Bacharelado em Ciências da
Computação, que hoje é curso que conta com o maior número de alunos do ICMC.
Pretendo contribuir para o aprimoramento constante da grade curricular e zelar
pelos interesses dos aluno e do bom relacionamento destes com a universidade e o
corpo docente.
 

3.8 Outros

não se aplica

3.9 Atividades Priorizadas [se pertinente]

não se aplica
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