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1. Identificação

Unidade: Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação

Docente: 5055859-Marcelo Garcia Manzato

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

Meu principal objetivo é contribuir com a constante melhoria e aprimoramento do
ensino e pesquisa na universidade, atuando nos pilares de ensino, pesquisa e
extensão, com participação em atividades de gestão. Especificamente, meus
objetivos são:

    •  atuar em atividades de ensino para graduação e pós-graduação, ministrando
disciplinas ofertadas pelo departamento;
    •  desenvolver pesquisa na área de sistemas de recomendação, recuperação de
informação e multimídia, de modo a gerar conhecimento e contribuir com o estado-
da-arte dessas áreas;
    •  atuar em atividades de extensão, levando conhecimento para a sociedade e
contribuindo com a captação e manutenção de alunos e colaboradores para a
universidade;
participar mais ativamente em atividades de gestão, em particular a
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participação em cargos relacionados ao ensino na graduação, como a comissão de
graduação, coordenação do BCC, CoCs, etc.

2.2 Metas

As seguintes metas foram definidas para os próximos 5 anos:

    1.  continuar ministrando disciplinas de graduação e pós-graduação básicas, em
particular aquelas relacionadas com o ensino de programação (algoritmos e
estruturas de dados, introdução a ciências de computação I e II, programação
orientada a objetos, projeto de algoritmos, etc.);
    2.  continuar ministrando disciplinas de graduação e pós-graduação relacionadas
com a área de pesquisa do docente (sistemas de recomendação, recuperação de
informação e multimídia);
    3.  aperfeiçoar o ensino de disciplinas de graduação e pós-graduação, incluindo
elaboração de material didático e proposição de novas estratégias de ensino-
aprendizagem;
    4.  atuar como coordenador do laboratório de pesquisa do grupo Sistemas Web e
Multimídia Interativos (SWMI) - Intermídia;
    5.  submeter um novo projeto de pesquisa regular à FAPESP, possivelmente com
o tema explicações, diversidade e surpresa em sistemas de recomendação;
    6.  solicitar bolsas de mestrado e doutorado para agências de fomento
(FAPESP);
    7.  orientar alunos de graduação (iniciação científica e trabalho de conclusão de
curso) e de pós-graduação (mestrado e doutorado);
    8.  escrever e submeter artigos completos em conferências nacionais e
internacionais da área do docente com qualis no estrato superior;
    9.  escrever e submeter artigos em periódicos de alto impacto;
    10.  continuar com a participação em bancas julgadoras de qualificação e defesa
em nível de mestrado e doutorado;
    11.  contribuir com a organização de eventos científicos nas áreas de atuação do
docente;
    12.  continuar com o oferecimento de cursos de difusão e especialização
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para alunos do instituto e sociedade de modo geral;
    13.  continuar a colaborar com outros centros de pesquisa e universidades
nacionais;
    14.  estabelecer parcerias e colaborações com pesquisadores estrangeiros,
visando a publicação de trabalhos, internacionalização e visitas tanto no ICMC
como no exterior;
    15.  realizar um pós-doutoramento no exterior, em concordância com outros
afastamentos de docentes e demanda do departamento;
    16.  continuar atuando como tutor do PET-Computação até 2021;
    17.  atuar em atividades de gestão, principalmente aquelas relacionadas com o
ensino de computação na graduação.

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

Uma vez que este projeto acadêmico tem como objetivo a melhoria e
aprimoramento do ensino e pesquisa da universidade, ele está em conformidade
com os objetivos do SCC e ICMC.

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

Uma vez aprovado em concurso de livre-docência em Junho/2018, o docente se
encontra atualmente no nível Professor Associado (MS-5.1), sendo que almeja a
progressão horizontal para o nível MS-5.2. De acordo com os requisitos definidos
no Projeto Acadêmico institucional referentes aos eixos Pesquisa, Ensino,
Formação, Extensão e Gestão, o docente atende os seguintes critérios:
 

    •  no eixo pesquisa, o docente possui o número mínimo de artigos necessários
para progressão MS-5.2, porém, conforme visto anteriormente, uma de suas metas
é melhorar sua inserção internacional por meio de colaborações, visitas técnicas,
participações em eventos e comitês do exterior;
    •  no eixo ensino, o docente já atende aos requisitos para progressão MS-
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5.2, porém, está em constante busca pelo aprimoramento de suas aulas. Seu
principal objetivo neste quesito é receber ao menos uma premiação em
reconhecimento pela excelência em ensino;
    •  no eixo formação de recursos humanos, o docente atende aos requisitos para
progressão MS-5.2, sendo que dois alunos de doutorado (orientação e co-
orientação) irão defender até o fim de 2019. Salienta-se que ambos alunos
publicaram até o momento 4 artigos em periódicos indexados e 11 artigos em
conferências da área, resultado de seus projetos de pesquisa;
    •  no eixo extensão, o docente também atende aos requisitos para progressão
MS-5.2, porém, o presente projeto acadêmico visa a participação do docente em
outros indicadores, como organização de eventos científicos, oferecimento de
palestras plenárias e concursos/processos seletivos de ingresso em carreira
docente;
    •  no eixo gestão, o docente almeja atender plenamente a todos os requisitos
para progressão MS-5.2 ainda em 2019, sendo que o principal é atuar como titular
ou presidente em comissões relacionadas ao ensino na graduação.

3. Planejamento das atividades para cumprir as metas

3.1 Ensino em Graduação

Para atingir as metas relacionadas com o ensino na graduação, o docente pretende
realizar as seguintes atividades:

    •  ministrar disciplinas básicas e/ou específicas na graduação de acordo com as
necessidades do departamento;
    •  continuar aprimorando a atividade didática por meio de aulas que mesclam
teoria e prática, em particular o desenvolvimento colaborativo de códigos e
programas em sala que exemplificam conceitos vistos na parte
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teórica;
    •  melhorar o desenvolvimento de material didático para disponibilizar em
ambientes de ensino (Tidia-Ae), em particular a divulgação de listas de exercícios
resolvidas, exemplos de códigos/programas, livros e artigos complementares, etc.

3.2 Ensino em Pós-Graduação

Para atingir as metas relacionadas com o ensino na pós-graduação, o docente
pretende realizar as seguintes atividades:

    •  ministrar pelo menos uma disciplina por ano no programa de pós-graduação,
podendo ser básica (e.g. Projeto de Algoritmos, Tipos e Estruturas de Dados) ou
específica (e.g. Sistemas de Recomendação, Recuperação de Informação,
Fundamentos de Sistemas Multimídia);
    •  fomentar o senso crítico dos alunos de modo a desenvolver a maturidade
necessária para carreira acadêmica, por meio da proposição de seminários e/ou
escrita de artigos e relatórios sobre temas relacionados com a disciplina;
    •  melhorar o desenvolvimento de material didático para disponibilizar em
ambientes de ensino (Tidia-Ae).

3.3 Pesquisa

Em relação ao eixo pesquisa, o docente pretende realizar as seguintes atividades:

    •  escrever, submeter e coordenar um novo projeto de pesquisa FAPESP
(modalidade regular);
    •  escrever e submeter, junto com orientandos, pelo menos 3 artigos completos
por ano em conferências nacionais e internacionais de qualidade;
    •  escrever e submeter, junto com orientandos, pelo menos 2 artigos em
periódicos de alto impacto por ano;
    •  participar de eventos e congressos científicos na área de pesquisa,
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conforme disponibilidade orçamentária;
    •  realizar um pós-doutoramento no exterior a partir de 2022.

3.4 Cultura e Extensão

As atividades relacionadas com cultura e extensão são em parte desenvolvidas em
conjunto com o grupo PET-Computação, do qual o docente é tutor. Além disso, o
docente atua em outras atividades de extensão, as quais serão mantidas e/ou
aperfeiçoadas. Especificamente, as metas do eixo cultura/extensão serão
alcançadas por meio das seguintes atividades:

    •  continuar como tutor do grupo PET-Computação até 2021;
    •  continuar com a coordenação, enquanto tutor PET, da Semana da Computação
do ICMC e dos cursos de difusão ligados ao programa, como Codifique, Codifikids,
Informática Básica para Idosos e minicursos semestrais;
    •  participar de bancas examinadoras ou julgadoras;
    •  apresentar trabalhos e palestras em eventos científicos;
    •  organizar eventos científicos e participar de comitês de programa;
    •  assessorar agências de fomento emitindo pareceres e relatórios técnicos de
avaliação;
    •  submeter pedidos de auxílio para projetos de extensão, em particular para
programas apoiados pela PRCEU (e.g. Empreendedorismo Social).

3.5 Nacionalização e Internacionalização

O docente possui várias colaborações nacionais, e sua meta é aumentar o número
de colaborações internacionais. Para isso, pretende:

    •  manter as colaborações nacionais envolvendo pesquisadores da UFBA, UFMG,
UEM, UFMS e Embrapa;
    •  realizar um pós-doutorado em centro de pesquisa no exterior;
    •  enviar alunos de doutorado para um estágio "sanduíche" em
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universidades estrangeiras.

3.6 Orientação

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

    •  atingir e manter a orientação de: 1-3 alunos de IC ou TCC; 2-4 alunos de
mestrado; e 2-3 alunos de doutorado;
    •  incentivar a escrita e submissão de artigos científicos com resultados parciais
antes da defesa de dissertação ou tese;
    •  supervisionar alunos de pós-doutorado, se houver oportunidade.

3.7 Gestão Universitária

Em relação às atividades de gestão universitária, o docente pretende:

    •  coordenar o laboratório de pesquisa do grupo Sistemas Web e Multimídia
Interativos (SWMI) - Intermídia;
    •  atuar como titular no conselho do SCC;
    •  atuar como representante docente titular na CoC BCC ou BSI;
    •  atuar como coordenador do BCC, se houver oportunidade;
    •  atuar como curador do museu de computação do ICMC.

3.8 Outros

Além das atividades elencadas acima, o docente também pretende continuar com
as atividades de consultoria a empresas e institutos de ensino e pesquisa. Além de
possibilitar a aplicação de sua pesquisa em problemas reais, tais oportunidades
auxiliam o docente no aperfeiçoamento de suas atividades de ensino e pesquisa no
instituto.
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3.9 Atividades Priorizadas [se pertinente]

O docente pretende priorizar as atividades relacionadas com seu perfil docente
(MS-5.1), visando a progressão horizontal (MS-5.2) assim que possível. Os itens de
maior prioridade no momento são:

    •  Aprimorar o ensino na graduação e pós-graduação;
    •  Intensificar a internacionalização da carreira;
    •  Atuar como titular em atividades de gestão;
    •  Aumentar a produção científica em sua área de pesquisa.
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