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1. Identificação

Unidade: Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação

Docente: 2373891-José Fernando Rodrigues Junior

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

Em uma época com número reduzido de docentes e alta carga didática, os objetivos
do docente focarão em ensino, pesquisa, extensão, e gestão,conforme apresentado
a seguir:

    •  fortalecer os cursos de graduação e de pós-graduação;
    •  desenvolver pesquisa e avançar no conhecimento científico na área de
Mineração de Dados, Aprendizado de Máquina, e Banco de Dados, colaborando
com o estado-da-arte sempre objetivando problemas aplicados de impacto nacional;
    •  exercer atividades de gestão visando aprimorar os processos do instituto.
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2.2 Metas

Para os próximos 5 anos, foram definidas 15 metas relacionadas ao aprimoramento
do desempenho acadêmico no que se refere ao ensino pesquisa, extensão, e
gestão, conforme apresentados a seguir:

    1.  continuar ministrando disciplinas de graduação nos temas de Bancos de
Dados, Programação Orientada a  Objetos, Metodologia Científica, e Mineração de
Dados;
    2.  ministrar disciplinas de pós-graduação relacionadas à área de pesquisa do
docente, incluindo Bancos de Dados, e Mineração de Dados;
    3.  participar ativamente do Grupo de Bases de Dados e Imagens, do qual o
docente faz parte;
    4.  continuar com a coordenação de projetos projetos de pesquisa financiados
pela FAPESP e pelo CNPq; renovar continuamente a bolsa de produtividade em
pesquisa do CNPq;
    5.  solicitar bolsas de Mestrado e Doutorado para agências de fomento como
FAPESP;
    6.  supervisionar pesquisadores no nível de pós-doutoramento;
    7.  orientar alunos de graduação (em projetos de iniciação científica e em
trabalhos de conclusão de curso) e de pós-graduação (mestrado e doutorado);
    8.  preparar e submeter trabalhos completos em conferências científicas
nacionais e internacionais com qualis no estrato superior;
    9.  preparar e submeter artigos científicos para periódicos de alto impacto;
    10.  participar de eventos nacionais e internacionais, preferencialmente
desenvolvendo atividades relacionadas à organização;
    11.  atuar como revisor de diversos eventos e revistas nacionais e internacionais;
    12.  continuar com a participação em bancas julgadoras de mestrado e
doutorado;
    13.  continuar a colaborar em projetos de pesquisa de outras universidades e
centros de pesquisa; ampliar a colaboração com
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universidades do exterior, notadamente a Universidade Grenoble Alpes na França,
e a Universidade Georgia Tech nos Estados Unidos;
    14.  participar de atividades de extensão, especialmente nas que se referem à
atuação como assessor, revisor, e avaliador, também atuando na aproximação da
indústria com os alunos, e na participação em atividades jornalísticas;
    15.  continuar a participação efetiva em atividades de gestão, como já realizado
nos últimos anos, incluindo coordenação de cursos, comissões coordenadoras de
cursos, colegiados (congregação, conselho do departamento), e comissões
(pesquisa, estágios, biblioteca, acadêmica).

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 próprio ICMC, os quais priorizam o ensino de
qualidade tanto na graduação quanto na pós, e a produção cintífica abrangente e de
qualidade.

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

A partir do histórico de desempenho, vê-se que os critérios do departamento e do
ICMC são atendidos para o perfil Professor Associado. Destaca-se, que o
desempenho dos últimos anos ultrapassa as metas indicadas para o perfil, de modo
que o docente se qualifica para o grau de Professor Associado 2

3. Planejamento das atividades para cumprir as metas

Página 3 de 7



Universidade de São Paulo
05 de Setembro de 2019Projeto Acadêmico

3.1 Ensino em Graduação

As atividades relacionadas ao ensino na graduação envolvem ministrar disciplinas
na área de pesquisa do docente, elaboração de material didático e inovar em
práticas de ensino. Mais detalhes a seguir:

    •  ministrar uma ou duas disciplinas por semestre na graduação, conforme
necessidade de departamento, nas áreas de Banco de Dados, Mineração de Dados
e Metodologia de Pesquisa;
    •  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 em último ano;
    •  aperfeiçoar o desenvolvimento de material didático de apoio para disponibilizar
em ambientes de ensino (Tidia-ae);
    •  continuar com a orientação de alunos PAE visando aperfeiçoar o ensino;
    •  continuar a trabalhar na parte de gestão que cuida do elenco e distribuição de
disciplinas, revisão de ementas, comunicação com professores, definição de
horários, e renovação curricular.

3.2 Ensino em Pós-Graduação

O docente pretende continuar no ensino de pós-graduação, ministrando disciplinas
em sua área de pesquisa, conforme descrito a seguir:

    •  ministrar, pelo menos, uma disciplina a cada dois anos no programa de pós-
graduação, em temas mais específicos como na disciplina Bandos de Dados,
quanto em disciplinas mais gerais como Metodologia de Pesquisa e Preparação
Pedagógica;
    •  produzir material didático e disponibilizar online no Tidia-ae; e
    •  continuar a coordenar o grupo de pesquisa no que se refere à definição do
elenco de disciplinas a serem oferecidas, e seus conteúdos.
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3.3 Pesquisa

O docente pretende dar continuidade Banco de Dados e Mineração de Dados. As
atividades planejadas são:

    •  prosseguir com a contínua coordenação de projetos de pesquisa (FAPESP
e/ou CNPq);
    •  desenvolver e submeter, junto com orientandos, pelo menos 3 trabalhos
completos em conferências nacionais e internacionais por ano, considerados
relevantes por meio do Qualis/CAPES;
    •  desenvolver e submeter, junto com orientandos, pelo menos 2 artigos
completos em periódicos de alto impacto (JCR) e qualidade (Qualis/CAPES);
    •  participar de eventos relevantes e congressos científicos na área de pesquisa;
e
    •  manter pelo menos 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 FAPESP/REGULAR e FAPESP/PIPE;
    •  revisar pelo menos 5 artigos por ano em conferências e periódicos da área de
Banco de Dados e Mineração de Dados;
    •  avaliar projetos de mestrado e doutorado em bancas, tanto no ICMC quanto
nas diversas universidades do país, conforme têm sido nos últimos anos;
    •  atuar como assessor para as agências de fomento nacionais;
    •  participar de matérias jornalísticas de interesse da sociedade;
    •  desenvolver atividade de avaliação oficial de cursos universitários para órgãos
estaduais e federais; e
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    •  promover palestras e processos de recrutamento de empresas dentro da
universidade.

3.5 Nacionalização e Internacionalização

O docente irá continuar e aperfeiçoar suas atividades de integração nacional e
internacional, como descrito a seguir:.

    •  manter as colaborações nacionais envolvem pesquisadores da Unesp
Presidente Prudente, e Universidade Federal do ABC;
    •  aumentar colaboração com pesquisadores internacionais, por meio de
mestrado/doutorado sanduíche,  bem como submeter artigos científicos em co-
autoria com pesquisadores de universidades internacionais, notadamente a
Universidade Grenoble Alpes da França e a Universidade Georgia Tech dos
Estados Unidos.

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;
    •  gerenciar as atividades de orientações de forma que pós-graduandos possam
defender no prazo adequado e com resultados expressivos;
    •  orientar pelo menos um discente na modalidade de TCC ou IC por ano.

3.7 Gestão Universitária

O objetivo é manter e ampliar as atividades de gestão universitária, conforme
segue:

    •  comissões coordenadoras de curso;
    •  colegiados (congregação, conselho);
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    •  comissões (pesquisa, estágio, biblioteca, acadêmica).

3.8 Outros

Nada a declarar.

3.9 Atividades Priorizadas [se pertinente]

Nada a declarar.
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