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1. Identificação

Unidade: Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação

Docente: 2084609-Maria da Graça Campos Pimentel

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

A docente tem direito à aposentadoria desde 24/04/2016, 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 Professora Sênior vinculada ao SCC-ICMC
    2.  contribuir para os cursos de graduação e de pós-graduação do ICMC
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    •  Independentemente de aposentadoria

    1.  contribuir com pesquisas desenvolvidas no ICMC, mantendo o patamar
esperado para MS6
    2.  promover atividades de extensão e de inovação no ICMC, mantendo o
patamar esperado para MS6

2.2 Metas

    •  Pré-aposentadoria

    1.  atuar como docente em cursos de graduação e pós-graduação do ICMC
    2.  atuar em atividades de gestão incluindo Chefia do Departamento e
participação do Conselho do SCC, no CTA e na Congregação do ICMC

    •  Pós-aposentadoria

    1.  atuar como Professora Sênior vinculada ao SCC-ICMC
    2.  atuar como docente colaboradora em cursos de graduação, de pós-graduação
e de extensão vinculados às áreas de pesquisa nas quais atuo, zelando pela
qualidade dos mesmos

    •  Independentemente 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 à atuação junto comunidade de pesquisa nacional, em
particular no escopo da Comissão Especial em Sistemas Multimídia e Web da
Sociedade Brasileira de Computação (SBC)
    3.  dar continuidade à atuação junto comunidade de pesquisa
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internacional, em particular no escopo do ACM Symposium on Document
Engineering e do corpo editorial do periódico  Multimedia Tools and Applications
    4.  dar continuidade a pesquisas nas áreas de Sistemas Web e Multimídia
Interativos e Computação Ubíqua com foco em Interação Humano-Computador e
Engenharia de Documentos, com ênfase em problemas interdisciplinares em
colaboração com pesquisadores das áreas de Saúde e Educação
    5.  dar continuidade à orientação de alunos de graduação, mestrado e doutorado,
bem como à supervisão de pós-doutorandos
    6.  dar continuidade a atividades de extensão e de inovação vinculadas à
pesquisa aplicada

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?

A docente é Professora Titular do SCC-ICMC desde 2011, e seu Perfil Docente
cumpre os requisitos correspondentes especificados no Projeto Acadêmico do
ICMC, como observado pelos destaques:
 

    1.  a  docente é Bolsista Produtividade do CNPq 1D, com h-index 21 
    2.  a docente atende o perfil de produtividade acadêmica do Perfil MS6 do ICMC
    3.  a docente coordenou regularmente projetos de pesquisa financiados por
FAPESP, CNPq, CAPES, FINEP e MCT (são 77 os auxílios e bolsas registrados na
biblioteca virtual da FAPESP). Entre esses projetos incluem-se a participação em
Comitê Gestor de dois projetos financiados pela FAPESP que contaram com a
participação de 25 grupos de instituições de todos o

Página 3 de 10



Universidade de São Paulo
05 de Setembro de 2019Projeto Acadêmico

Estado de São Paulo, e projetos financiados pela PRPG
    4.  a docente coordenou projetos de Colaboração Internacional financiados pela
FAPESP, pelo CNPq e pela CAPES, e coordenou, com colaboradores de
instituições estrangeiras, a publicação de números especiais em periódicos com
JCR correspondente ao estrato 1/3 superior (T1)
    5.  a docente tem carga didática superior à média do Departamento tanto na
Graduação como na Pós-graduação, tendo recebido o prêmio de professora
homenageada em uma oportunidade
    6.  a docente foi designada Chefe do Departamento, Presidente da Comissão de
Cultura e Extensão  e Coordenadora de programa de pós-graduação (por
dois mandatos cada), foi Coordenadora de Curso de Graduação antes mesmo do
cargo existir, participou como presidente de comissões assessoras da Unidade e do
Campus (Comissão de Direitos Humanos), além de ter atuado membro de órgãos
colegiados e de comissões permanentes da unidade durante a maior parte de sua
carreira  
    7.  a docente formou 38 mestrandos, 11 doutorandos e 3 três pós-doutorandos, e
atualmente orienta 2 mestrandos, 6 doutorandos e 3 pós-doutorandos; orienta
regularmente alunos de graduação em monitorias (inclusive PEEG)  e alunos de
pós-graduação no Programa PAE  
    8.  a docente tem participação destacada na realização de Atividades e Projetos
de Extensão no ICMC (e.g. curso regular de difusão oferecido no escopo do
Programa UATI), tendo recebido recursos financeiros para seus projetos de
extensão da PRCEU em várias oportunidades 
    9.   a docente participa ativamente da comunidade científica de sua área no Brasil
(e.g. Webmedia) e no exterior (e.g. simpósios ACM DocEng e do EuroITv, e do
corpo editorial do MTAP), tendo organizado o Webmedia (em São Carlos) e o ACM
Doceng (em São Paulo) e participado dos Comitês de Organização de Programa
vários eventos nacionais e internacionais
    10.  a docente orientou mais de 50 alunos de iniciação científica, mais de
35 trabalhos de conclusão de curso e 5 alunos de pré-iniciação científica
    11.  a docente foi Assessora do Comitê de Área da CAPES último quadriênio
    12.  a docente participa regularmente de concursos, bancas e comitês de
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avaliação de várias instituições
 
Até se aposentar, a docente pretende priorizar atividades que permitam que
continue a atender o perfil de Professora Titular no ICMC; a partir da aposentadoria
a docente pretende manter o mesmo perfil  -- excluídas atividades de Gestão e
Docência  não previstas/permitidas no perfil de Professora Sênior.
 

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 Professora Sênior vinculada ao SCC-ICMC
    2.  atuar como docente colaboradora dos cursos de graduação ministrando
disciplinas optativas vinculadas às áreas de pesquisa nas quais atuo (1 disciplina
por ano)

    •  Independentemente de aposentadoria:

    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
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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)
 

    •  Pós-aposentadoria:

    1.  atuar como Professora Sênior vinculada ao SCC-ICMC
    2.  atuar como docente colaboradora em disciplinas vinculadas às áreas de
pesquisa nas quais atuo no PPg-CCMC do ICMC (1 disciplina por ano)
 

    •  Independentemente 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

 

    •  Independentemente de aposentadoria:
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    1.  coordenar a visita de pesquisadores visitantes do exterior com apoio de
órgãos de fomento (de 1 a 2 visitantes por ano)
    2.  coordenar projetos de pesquisa financiados por órgãos de fomento (de 1 a 2
projetos por ano)
    3.  coordenar projetos de pesquisa em colaboração com pesquisadores da área
da Saúde (de 1 a 2 projetos por ano)
    4.  coordenar projetos de pesquisa em colaboração com pesquisadores da área
de Educação (de 1 a 2 projetos por ano)
    5.  orientar alunos de graduação (de 1 a 3 alunos por ano)
    6.  orientar alunos de mestrado (de 1 a 3 alunos por ano)
    7.  orientar alunos de doutorado (de 1 a 5 alunos por ano)
    8.  supervisionar pesquisadores de pós-doutorado  (de 1 a 2 pesquisadores por
ano)
    9.  submeter artigos reportando resultados de pesquisa para periódicos de
reconhecido impacto (2 a 4 por ano)
    10.  submeter artigos reportando resultados de pesquisa para conferências de
reconhecido impacto (1 a 3 por ano)

3.4 Cultura e Extensão

    •  Independentemente de aposentadoria:

    1.  coordenar o oferecimento de cursos de extensão no contexto do Programa
Universidade Aberta à Terceira Idade (UATI) da USP (de 1 a 2 oferecimentos por
ano)
    2.  coordenar o oferecimento de cursos de extensão vinculados à pesquisa de
alunos de graduação e pós-graduação, em colaboração com pesquisadores de pós-
doutorado (de 1 a 2 oferecimentos por ano)
    3.  participar no comitê científico de evento internacional (de 1 a 2 participações
por ano)
    4.  participar no comitê científico de evento nacional (de 1 a 2 participações por
ano)
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    5.  participar da organização de evento internacional (de 1 a 2 participações por
quinquênio)
    6.  participar da organização de evento nacional (de 1 a 2 participações por
quinquênio)
    7.  realizar pareceres “ad hoc” para agências de fomento
    8.  participar em 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.  dar continuidade à colaboração com pesquisadores da área de Educação no
estado de São Paulo; estender a parceria para outros estados do país
    4.  dar continuidade à colaboração com pesquisadores do exterior -- atualmente
Reino Unido (Universidade de Surrey) e Irlanda (Universidade de Cork;  estender a
parceria para EUA (Georgia Institute of Technology) e País de Gales (Universidade
de Swansea)
    5.  dar continuidade ao intercâmbio de alunos de graduação por meio de estágios
de pesquisa no exterior (pelo menos 1 por ano)

3.6 Orientação

 

    •  Independemente de aposentadoria:

    1.  orientar alunos de graduação (de 1 a 3 alunos por ano)
    2.  orientar alunos de mestrado (de 1 a 3 alunos por ano)
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    3.  orientar alunos de doutorado (de 1 a 5 alunos por ano)
    4.  supervisionar pesquisadores de pós-doutorado  (de 1 a 2 pesquisadores por
ano)
 

3.7 Gestão Universitária

 

    •  Independemente de aposentadoria:

    1.  orientar alunos de graduação (de 1 a 3 alunos por ano)
    2.  orientar alunos de mestrado (de 1 a 3 alunos por ano)
    3.  orientar alunos de doutorado (de 1 a 5 alunos por ano)
    4.  supervisionar pesquisadores de pós-doutorado  (de 1 a 2 pesquisadores por
ano)
 

3.8 Outros

 

    •  Independemente de aposentadoria:

    1.  atuar em Organizações Sociais Civíl (atuar como diretora em uma
organização)
 

3.9 Atividades Priorizadas [se pertinente]

    •  Pré-aposentadoria:

    1.  A docente pretende priorizar atividades que permitam que continue a
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atender o perfil de Professora Titular no ICMC

    •  Pós-aposentadoria:

    1.  A docente pretende priorizar atividades que permitam que continue a atender
o perfil de Professora Titular no ICMC -- excluídas atividades de Gestão e Docência
 não previstas/permitidas no perfil de Professora Sênior
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