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1. Identificação

Unidade: Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação

Docente: 5236493-João Luis Garcia Rosa

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

O docente tem direito à aposentadoria a partir de 30/10/2019, e tem intenção de se
aposentar no período correspondente a este Projeto Acadêmico. Nesse cenário,
são os seguintes os objetivos para os períodos pré e pós-aposentadoria:
 
Pré-aposentadoria:

    1.  contribuir para os cursos de graduação e de pós-graduação do ICMC;
    2.  contribuir para as  atividades de gestão do SCC e do ICMC;
Pós-aposentadoria:

    1.  atuar como Professor Sênior vinculado ao SCC-ICMC;
    2.  contribuir para os cursos de graduação e de pós-graduação do ICMC;
Independemente de aposentadoria:
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    1.  contribuir com pesquisas desenvolvidas no ICMC;
    2.  promover atividades de extensão e de inovação no ICMC.
 

2.2 Metas

Pré-aposentadoria:

    1.  atuar como docente em cursos de graduação e pós-graduação do ICMC;
    2.  atuar em atividades de gestão e participação em Comissões Coordenadoras.
Pós-aposentadoria:

    1.  atuar como Professor Sênior vinculado ao SCC-ICMC;
    2.  atuar como docente colaborador em cursos de graduação, de pós-graduação
e de extensão vinculados às áreas de pesquisa nas quais atuo, zelando pela
qualidade dos mesmos;
Independemente de aposentadoria:

    1.  dar continuidade à coordenação de projetos de pesquisa, financiados por
agências de fomento, com participação de colaboradores do Brasil e do exterior;
    2.  dar continuidade a pesquisas nas áreas de Inteligência Artificial e Interfaces
Cérebro-Computador, com ênfase em problemas interdisciplinares em colaboração
com pesquisadores da área de Saúde;
    3.  dar continuidade à orientação de alunos de graduação, mestrado e doutorado,
bem como à supervisão de pós-doutorandos;
    4.  dar continuidade a atividades de extensão e de inovação vinculadas à
pesquisa aplicada.
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2.3 Como este projeto se articula com o do Departamento e/ou Unidade?

O conteúdo deste Projeto Acadêmico está consoante com os itens valorizados nos
eixos de Ensino, Formação de Recursos Humanos, Pesquisa, Extensão e Gestão
dos Projetos Acadêmicos do ICMC e do SCC.
 

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

O docente é Professor Associado do SCC-ICMC desde 2015, e seu Perfil Docente
cumpre os requisitos correspondentes especificados no Projeto Acadêmico do
ICMC.
 

3. Planejamento das atividades para cumprir as metas

3.1 Ensino em Graduação

Pré-aposentadoria:

    1.  ministrar disciplinas para os cursos de graduação de acordo com a demanda
do Departamento (2 a 4 disciplinas por ano);
Pós-aposentadoria:

    1.  atuar como Professor Sênior vinculado ao SCC-ICMC;
    2.  atuar como docente colaborador dos cursos de graduação ministrando
disciplinas optativas vinculadas às áreas de pesquisa nas quais atuo (1 disciplina
por ano);
Independemente de aposentadoria:
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    1.  desenvolver nas disciplinas projetos aplicados que demandem autonomia,
engajamento e colaboração dos discentes;
    2.  orientar alunos de graduação em sua participação como monitores das
disciplinas;
    3.  supervisionar alunos de pós-graduação em sua atuação nas disciplinas no
contexto do Programa de Aperfeiçoamento de Ensino (PAE).
 

3.2 Ensino em Pós-Graduação

Pré-aposentadoria:

    1.  ministrar disciplinas vinculadas às áreas de pesquisa nas quais atuo no
Programa de Pós-graduação em Ciências da Computação e Matemática
Computacional (PPg-CCMC) do ICMC (1 disciplina por ano);
    2.  Continuar ministrando disciplinas em inglês.
Pós-aposentadoria:

    1.  atuar como Professor Sênior vinculado ao SCC-ICMC;
    2.  atuar como docente colaborador em disciplinas vinculadas às áreas de
pesquisa nas quais atuo no PPg-CCMC do ICMC (1 disciplina por ano);
Independemente de aposentadoria:

    1.  desenvolver nas disciplinas projetos aplicados que demandem autonomia,
engajamento e colaboração dos discentes;
    2.  desenvolver nos discentes, no contexto das disciplinas, habilidades de
pesquisa, apresentação e redação, norteados por aspectos de transparência e ético
em pesquisa.
 

3.3 Pesquisa

Independemente de aposentadoria:
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    1.  coordenar projetos de pesquisa financiados por órgãos de fomento;
    2.  coordenar projetos de pesquisa em colaboração com pesquisadores da área
da Saúde;
    3.  orientar alunos de graduação;
    4.  orientar alunos de mestrado;
    5.  orientar alunos de doutorado;
    6.  supervisionar pesquisadores de pós-doutorado;
    7.  submeter artigos reportando resultados de pesquisa para periódicos de
reconhecido impacto;
    8.  submeter artigos reportando resultados de pesquisa para conferências de
reconhecido impacto;
 

3.4 Cultura e Extensão

Independemente de aposentadoria:

    1.  participar de comitês científicos de eventos internacionais;
    2.  participar de comitês científicos de eventos nacionais;
    3.  realizar pareceres “ad hoc” para agências de fomento;
    4.  participar de bancas de mestrado e doutorado fora do ICMC.
 

3.5 Nacionalização e Internacionalização

Independemente de aposentadoria:

    1.  dar continuidade à colaboração com pesquisadores da área de Computação
no Brasil;
    2.  dar continuidade à colaboração com pesquisadores da área de Saúde no
estado de São Paulo; estender a parceria para outros estados do país;
    3.  colaborar com pesquisadores do exterior;
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3.6 Orientação

Independemente de aposentadoria:

    1.  orientar alunos de graduação;
    2.  orientar alunos de mestrado;
    3.  orientar alunos de doutorado;
    4.  supervisionar pesquisadores de pós-doutorado.
 

3.7 Gestão Universitária

Pré-aposentadoria:

    1.  atuar em atividades de gestão incluindo comissões associadas;
    2.  atuar no Conselho do SCC;
    3.  atuar na Congregação do ICMC.
 

3.8 Outros

nada a declarar

3.9 Atividades Priorizadas [se pertinente]

Pré-aposentadoria:

    1.  O docente pretende priorizar atividades que permitam que continue a atender
o perfil de Professor Associado no ICMC;
Pós-aposentadoria:

    1.  O docente pretende priorizar atividades que permitam que continue a atender
o perfil de Professor Associado no ICMC -- excluídas atividades de Gestão e outras
não previstas no perfil de Professor Sênior.
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