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1. Identificação

Unidade: Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação

Docente: 88433-Maria Cristina Ferreira de Oliveira

Departamento: Ciências de Computação

Jornada: RDIDPFunção: Prof Titular Mérito: MS-6

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 período 2018-2022 coincide em grande parte com meu mandato na Diretoria do
ICMC (de 5 de Julho de 2018 a 4 de Julho de 2022). Meus objetivos são,
fundamentalmente, continuar a liderar o Instituto na execução bem sucedida do seu
Projeto Acadêmico e do plano de gestão apresentado à comunidade por ocasião da
eleição para a Diretoria. Os objetivos colocados naqueles documentos buscam dar
continuidade às ações em andamento e planejadas para preservar os patamares de
excelência em ensino e pesquisa do ICMC, bem como ampliar o seu impacto
acadêmico e social. Buscamos reforçar a relevância dos nossos cursos de
graduação e pós-graduação, ampliar as parcerias institucionais com os setores
público e privado, expandir e fortalecer as iniciativas voltadas para o público
externo, com ênfase no público de potenciais alunos e na formação continuada de
profissionais. 
Pretendo manter minha contribuição com o ICMC e a USP nas atividades de
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ensino, pesquisa e formação de recursos humanos em nível de pós-graduação,
bem como nas atividades de gestão acadêmica vinculadas à Diretoria.    

2.2 Metas

Minhas metas no período são: 

    1.  Maximizar a articulação da Direção com as comissões acadêmicas
(Graduação, Pós-graduação, Pesquisa, Extensão, Relações Internacionais), bem
como maximizar a articulação entre as diferentes comissões. Colaborar para
expandir e fortalecer a atuação das comissões na busca contínua pela melhoria dos
indicadores de qualidade das atividades-fim.
    2.  Buscar maneiras de equacionar, na medida do possível, o desfalque no
quadro-docente do Instituto em função de desligamentos e aposentadorias. O
quadro é crítico em algumas áreas, e ainda pode se agravar com a perspectiva de
futuras aposentadorias.
    3.  Buscar maneiras de equacionar, na medida do possível, as deficiências
observadas em setores do quadro de servidores-técnico administrativos, também
decorrentes da perda de pessoal.
    4.  Estimular e apoiar iniciativas de docentes e servidores técnico-administrativos
que estejam alinhadas e contribuam para a execução bem-sucedida do projeto
institucional.
    5.  Estimular e apoiar iniciativas que contribuam para criar um ambiente saudável
e agradável para docentes, servidores técnico-administrativos e alunos.
    6.  Estimular e apoiar iniciativas de docentes, servidores técnico-administrativos e
alunos voltadas a ações de cidadania e de alcance social. 
    7.  Estimular e apoiar iniciativas institucionais que favoreçam a permanência
estudantil.
    8.  Dar continuidade aos meus projetos de pesquisa e colaborações científicas
em andamento.
    9.  Manter as atividades de ensino e formação de recursos humanos.
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2.3 Como este projeto se articula com o do Departamento e/ou Unidade?

Meu projeto está totalmente articulado com o projeto institucional do ICMC, uma vez
que o meu principal papel no período é o de liderar o esforço institucional para a
sua execução bem sucedida. Além disso, continuarei a contribuir, como docente,
para o ensino de qualidade, e para a execução de pesquisas na minha área de
atuação (Visualização e Mineração Visual de Dados), gerando produção científica
de qualidade e impacto.  

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

Acredito que a maior expectativa em relação ao perfil de um Professor Titular é,
além da contribuição científica individual, assumir uma posição de liderança
acadêmica na sua instituição e/ou na comunidade científica em que se insere.
Neste aspecto, busco preservar e manter ativa a minha atuação como pesquisadora
e educadora, com expectativa de gerar produção científica associada de qualidade
e impacto. Entretanto, no momento meu tempo e energia estão bastante
concentrados nas atividades como Diretora do ICMC, o que tem impactado a minha
produção científica e capacidade de formação de recursos humanos.  

3. Planejamento das atividades para cumprir as metas

3.1 Ensino em Graduação

Tenho solicitado alívio de atividades didáticas na graduação, por conta dos
compromissos na Diretoria. Entretanto, meu Departamento tem enfrentado
dificuldades para distribuir a carga didática, principalmente, mas não só, em
disciplinas específicas da minha área (Computação Gráfica, Visualização). Em vista
dessas dificuldades o alívio tem sido dado na forma de uma disciplina
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´convencional´ (na graduação ou na pós-graduação, com carga horária de 3 ou 4h.
semanais), e mais uma disciplina de responsabilidade compartilhada que não
demande aulas regulares (disciplinas de projetos de final de curso de graduação),
ou seja, duas disciplinas por semestre. Tenho gerenciado as demandas e procuro
priorizar as aulas, com algum esforço e prejuízo de algumas outras atividades.
Tenho procurado manter o material didático das disciplinas de Visualização e
Computação Gráfica interessante e atualizado, já que são disciplinas muito
dinâmicas. A despeito das dificuldades, minhas avaliações têm sido, de modo geral,
boas. Meu planejamento é continuar atuando nos moldes atuais, i.e., ministrando as
disciplinas que me forem atribuídas e procurando manter a qualidade das aulas e
do material didático.

3.2 Ensino em Pós-Graduação

Tenho ministrado disciplinas regularmente em nível de pós-graduação, uma ou
duas por ano, compondo minha carga anual de disciplinas alocada pelo
departamento. Em geral, são disciplinas básicas ou específicas da linha de
pesquisa em que atuo (Visualização e Imagens). Planejo manter essa atuação,
atualizando regularmente os conteúdos didáticos, como tenho feito.

3.3 Pesquisa

Minha pesquisa concentra-se principalmente em aplicações das técnicas
disponibilizadas nas áreas de visualização de dados e ‘visual analytics’. ‘Visual
analytics’ diz respeito ao uso de representações gráficas para apoiar a interpretação
e análise de dados e de algoritmos de mineração de dados. Conto com
financiamento da FAPESP (projeto de pesquisa individual 2017/05838-3, 1/07/2017
a 30/06/2019) e CNPq (bolsa de produtividade nível 1C). Devo solicitar prorrogação
do financiamento FAPESP, pois não conseguirei utilizar no período os recursos
referentes às viagens planejadas.
Atuo em três principais linhas de investigação:
(1) ‘Visual analytics’ aplicada a problemas de análise e mineração de texto,
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com foco na investigação exploratória e recuperação de informação em grandes
coleções de documentos, em colaboração com o Prof. Evangelos Milios da
Universidade de Dalhousie. Planejo dar continuidade à essa linha e manter as
colaborações em andamento.
(2) ‘Visual analytics’ associada a algoritmos multinível em grafos. A abordagem
multinível é uma meta-heurística de solução de problemas em grandes grafos.
Colaboro com o Prof. Alneu Lopes, do ICMC, com os seguintes objetivos: (i) propor
soluções de visualização que apoiem a interpretação, comparação e análise de
algoritmos multinível em grafos bipartidos; (ii) investigar o potencial da abordagem
multinível em soluções para a visualização de dados relacionais representados
como grafos bipartidos.  
(3) ‘Visual analytics’ aplicada a estudos de Ecologia Acústica, que refere-se ao
estudo dos sons que caracterizam um determinado ambiente (paisagens acústicas).
Colaboro com a Profa. Rosane Minghim (ICMC), o Prof. Linilson Padovese (POLI-
USP), e tentativamente com o Prof. Milton Cezar Ribeiro (Departamento de
Ecologia, UNESP-Rio Claro). Os colaboradores utilizam sons capturados em
ambientes terrestres ou subaquáticos para apoiar estudos e monitoramento do
meio-ambiente. Isso demanda analisar volumes significativos de registros de áudio
coletados ao longo de extensos períodos de tempo, cuja interpretação e extração
de informações fica inviável sem o uso de ‘visual analytics’. Planejo continuar essa
linha de investigação e as colaborações em andamento. Há perspectiva de iniciar
colaboração com o Prof. Sageev Oore (U. Dalhousie) caso se concretize estágio
sanduíche de um doutorando.
Mantenho duas outras linhas de investigação, em colaboração: (i) com o Prof.
Stephen Payne, da University of Bath, pesquisador da área de Interação Humano
Computador, para estudar o uso e interpretação de mapas de similaridade obtidos
por técnicas de redução de dimensionalidade e projeções multidimensionais; (ii)
com o Prof. Osvaldo Novais de Oliveira Jr., para explorar o potencial de aplicação
de técnicas de técnicas de ‘visual analytics’ na análise de dados gerados por nano-
sensores, e em ciência dos materiais de modo geral. Planejo continuar essas
colaborações, na medida do possível, mas ambas têm sido bastante prejudicadas
pela minha falta de

Página 5 de 7



Universidade de São Paulo
05 de Setembro de 2019Projeto Acadêmico

tempo.

3.4 Cultura e Extensão

Minha atuação em extensão deve se resumir às avaliações de projetos para
agências de fomento, avaliação de artigos para conferências e periódicos, e
participação em comissões examinadoras e julgadoras, conforme a demanda.

3.5 Nacionalização e Internacionalização

Pretendo manter as colaborações de pesquisa em andamento com o Prof.
Evangelos Milios, da University of Dalhousie, no Canadá, e com o Prof. Stephen
Payne, da University of Bath, Reino Unido.

3.6 Orientação

No momento, oriento seis alunos de pós-graduação: três alunos de mestrado, com
projetos de pesquisa relacionados às linhas (1) e (2) acima, dois alunos de
doutorado cujos projetos se enquadram na linha (3), e um aluno de doutorado em
co-orientação, cujo projeto se enquadra na linha (2). Quatro desses alunos (2
mestrados, 2 doutorados) irão finalizar seus programas ainda em 2019. Devido à
sobrecarga de atividades planejo manter reduzido o número de orientações
simultâneas, o que infelizmente pode impactar a continuidade de algumas linhas de
investigação. Os outros dois alunos desenvolvem projetos vinculados às linhas (1)
(em fase inicial) e (3) (em fase de desenvolvimento de projeto). Havendo demanda,
planejo no período aceitar um novo aluno por ano, priorizando bons candidatos ao
doutorado.

3.7 Gestão Universitária

Minha atuação no período será concentrada nas atividades de gestão na Direção do
ICMC. Minhas metas na Direção são as colocadas no Projeto
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Acadêmico do ICMC, que também descreve o planejamento de ações, com
indicação das responsabilidades compartilhadas.
Na Diretoria conto com dois grupos que têm papel fundamental na formulação e na
execução do Projeto Acadêmico. A Comissão de Planejamento Acadêmico (CPAc),
composta pelo vice-diretor, chefes dos quatro departamentos e presidentes das
comissões regimentais, articula entre si e com a Diretoria as iniciativas e ações
relativas à área acadêmica e atividades-fim. O Gabinete de Planejamento e Gestão
(PlanGest), composto por um grupo de assessores (servidores técnico-
administrativos) bastante capacitados, tem como função articular o apoio gerencial
e estratégico relativo às atividades-meio, de modo a viabilizar as ações
institucionais e prover a infraestrutura necessária. Nosso grande desafio é planejar
como preservar e ampliar as iniciativas e ações do ICMC com um quadro debilitado
pela perda de muitos colaboradores.
Durante o período na Diretoria do ICMC participo também do Conselho Gestor do
campus USP-SC, e da Comissão de Planejamento Acadêmico do campus.
Ainda em Gestão Universitária desde 2017 integro a Câmara de Avaliação
Institucional da Comissão Permanente de Avaliação, no momento como presidente.
A CAI deve estabelecer as diretrizes operacionais e instrumentos de avaliação para
o novo ciclo de avaliação institucional. Como Diretora, planejo continuar
colaborando com a administração central em iniciativas de interesse da
Universidade, dentro de minhas possibilidades.
 

3.8 Outros

Nada a acrescentar.

3.9 Atividades Priorizadas [se pertinente]

Nada a acrescentar.
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