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1. Identificação

Unidade: Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação

Docente: 6116132-Moacir Antonelli Ponti

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

Progredir para o perfil docente 5.2 (Associado 2) por meio da atuação em Ensino,
Pesquisa, Extensão e Gestão. No ensino, além de lecionar disciplinas, atuar como
tutor de alunos ou grupos acadêmicos. Na pesquisa, fortalecer a linha de pesquisa
na áreas de aprendizado de máquina, processamento de sinais, imagens e vídeo,
publicando trabalhos em conjunto com orientandos em colaborares, em qualidade e
quantidades compatíveis com o perfil almejado, além de coordenar projetos e
estabelecer colaborações de pesquisa nacionais e internacionais. Na extensão,
atuar oferecendo cursos de difusão, especialização, e participar em atividades de
divulgação dos cursos da USP, ou de divulgação científica. Na gestão atuar como
membro e presidente da Comissão de Cultura e Extensão Universitária do ICMC e
outras comissões decorrentes dessa.
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2.2 Metas

Metas específicas para atingir o objetivo almejado:
1) Pesquisa:
1.a) Publicação de trabalhos
- 03 (três) artigos em periódicos tipo T1,
- 01 (um) artigo em periódico tipo T2,
- 03 (três) artigos em conferências tipo T1
1.b) Coordenação de projetos de colaboração nacional ou internacional: execução
do projeto FAPESP de Auxílio Regular ``Aprendendo características de conteúdo
visual sob condições de supervisão limitada utilizando múltiplos domínios'',
contendo colaboração com pesquisadores da University of Surrey, em particular o
Prof. John Collomosse;
1.c) Publicação de artigos em co-autoria com colaboradores internacionais;
1.d) Oferecer palestras e seminários, a convite, em eventos especializados de
caráter nacional/internacional;
1.e) Escrita de projeto e submissão para renovação de Bolsa Produtividade
(PQ/CNPQ).
2) Ensino
2.a) Ministrar disciplinas na graduação e pós-graduação
2.b) Participação regular em atividades de tutoria e acompanhamento de alunos de
graduação.
2.c) Oferecimento de tutoriais, minicursos e cursos em eventos.
3) Formação
- 3 Iniciações Científicas ou TCCs
- 3 Mestrados
- 3 Doutorados
4) Extensão
4.a) Participação em ações institucionais de divulgação de cursos ou de divulgação
científica: Feira de Profissões;
4.b)  Coordenação em ações institucionais de divulgação de cursos ou de
divulgação científica: USP Aberta e Pint of Science;
4.c) Oferecimento ou coordenação de cursos de especialização, cursos de verão,
aperfeiçoamento, difusão ou atualização.
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4.d) Participação em bancas:
- 5 Bancas Externas à USP
- 5 Bancas na USP
4.e) Participação no comitê de programa de eventos científicos: SIBGRAPI, WVC e
outros.

5)  Gestão
5.a) Atuar como presidente da Comissão de Cultura e Extensão Universitária
(CCEx) do ICMC, e como consequência nas seguintes:
- Conselho de Cultura e Extensão Universitária
- Comissão de Biblioteca do ICMC
5.b) Atuar como membro da Congregação do ICMC
 

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

O projeto está alinhado com os projetos do departamento e da unidade, e com
metas um pouco acima do ponto de vista do perfil docente almejado, conforme
descrito a seguir, além de projetar resultados em todos os eixos construindo em
conjunto à unidade o rol de as metas específicas em diversas frentes.

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

O projeto possui metas compatíveis com o perfil docente almejado (Associado, nível
5.2), visto que essas já vem sendo alcançadas e indicam seu cumprimento com boa
margem quando comparado aos indicadores do Projeto Acadêmico da unidade.
Esse plano ainda considera todos os eixos, e inclui diversos indicadores observados
em perfil superior ao almejado (Associado, nível 5.3 e Titular, nível 6), em particular
nos eixos gestão e extensão, mas também em certa medida no eixo pesquisa.
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3. Planejamento das atividades para cumprir as metas

3.1 Ensino em Graduação

- Lecionar ao menos 3 disciplinas na graduação por ano, divididas entre os dois
semestres. Em particular, tenho interesse em ministrar:
scc0221 - Introdução à Ciências de Computação I
scc0201 - Introdução à Ciências de Computação II
scc0251 - Processamento de Imagens
Posso me comprometer ainda com outras disciplinas conforme a necessidade do
departamento, como tenho feito nos últimos anos, incluindo o oferecimento de
disciplinas como: Metodologia de Pesquisa em Computação, Atividades
Acadêmicas Científicas, de Extensão e Culturais, entre outras.
- Participar da tutoria de alunos, turmas ou grupos acadêmicos.

3.2 Ensino em Pós-Graduação

Lecionar ao menos 1 disciplina na pós-graduação por ano, em particular:
scc5830 - Processamento de Imagens
Posso me comprometer com outras disciplinas conforme a necessidade do
programa, como tenho feito nos últimos anos, como por exemplo: Metodologia de
Pesquisa Científica em Computação, Metodologia de Pesquisa em Visualização e
Imagens.

3.3 Pesquisa

- Execução de projetos de pesquisa financiados:
1) finalizar o projeto de Auxílio Regular FAPESP intitulado ``Aprendizado de
características na recuperação de imagens baseada em rascunhos e no
sensoriamento remoto de baixa altitude'', com vigência entre 01/02/2017 e
31/01/2019;
2) executar o já aprovado projeto de Auxílio Regular FAPESP intitulado
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``Aprendendo características de conteúdo visual sob condições de supervisão
limitada utilizando múltiplos domínios '' , com vigência entre 01/03/2019 a
28/02/2021
- Participação em comitês de programa: participação nos comitês de programa de
conferências nacionais e internacionais.
- Publicação de artigos: continuar a submeter artigos com os resultados de
pesquisa, em co-autoria com estudantes de pós-graduação, graduação, bem como
colaboradores nacionais e internacionais, com a meta de perfazer ao menos: 3
artigos em periódicos do tipo T1, 1 artigo em periódico do tipo T2, 3 artigos em
conferências do tipo T1.

3.4 Cultura e Extensão

- Participar em ações institucionais de divulgação de cursos ou de divulgação
científica, incluindo a Feira de Profissões USP e o ICMC Portas Abertas.
- Coordenar e/ou participar em ações institucionais de divulgação científica, em
particular no evento anual ``Pint of Science''.
- Oferecer e ministrar disciplinas em cursos de especialização e difusão, .
- Participar em bancas examinadores de concursos, e relacionadas à programas de
pós graduação (defesas de tese, dissertação e qualificação) com previsão de
participação de ao menos 1 (uma) ao ano externa à USP.

3.5 Nacionalização e Internacionalização

- Aumentar a colaboração em nível nacional, em particular com parcerias na
Universidade Federal do Piauí, por meio do Prof. Rodrigo Veras, na Universidade  e
manter as colaborações internacionais na University of Surrey, por meio dos Profs.
John Collomosse e Josef Kittler.
- Submeter projetos de colaboração internacional em editais como Sprint/FAPESP e
outros.
- Oferecer disciplinas em lingua inglesa, conforme já realizado em 2017 e planejado
para 2019 com as disciplinas SCC251 - Image Processing (graduação) e SCC5830
- Image Processing (pós-graduação)
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3.6 Orientação

Atualmente, sou credenciado em 2 programas de pós-graduação no ICMC/USP:
Programa Pós-Graduação em Ciências de Computação e Matemática
Computacional (doutorado e mestrado), Mestrado Profissional em Matemática,
Estatística e Computação Aplicadas à Indústria e sou colaborador em um programa
externo, Programa de Pós-Graduação em Gerontologia da UFSCar (mestrado).
Pretendo orientar alunos em pós-graduação com previsão de conclusão de: ao
menos 3 orientados em nível de doutorado, 4 de mestrado, 4 de iniciação científica
e/ou trabalho de conclusão de curso.
Durante o período, atrair e supervisionar um pós-doutorado.

3.7 Gestão Universitária

Em termos de gestão pretendo focar meus esforços na Comissão de Cultura e
Extensão Universitária (CCEx) do ICMC e suas atividades, contribuindo para a
melhoria dos processos relacionados à essa frente. Isso será concretizado sendo
membro da comissão e atuando como presidente da mesma.
Como consequência da presidência da CCEx, também atuarei como membro no
Conselho de Cultura e Extensão Universitária (CoCEx) e na Congregação do ICMC.
Adicionalmente, como membro do Grupo coordenador das atividades de cultura e
extensão universitária do Campus São Carlos (GCACEx), além da da Comissão de
Biblioteca do ICMC.
 

3.8 Outros

No final do período de avaliação, em particular a partir do segundo semestre de
2021, após a finalização do projeto de pesquisa FAPESP com vigência de 2019-
2021, pretendo me afastar para realização de pesquisa no exterior como
pesquisador ou professor visitante, com duração de 1 ano. Ainda está em definição
a instituição de destino.
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3.9 Atividades Priorizadas [se pertinente]

Não se aplica.
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