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1. Identificação

Unidade: Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação

Docente: 92588-Renata Pontin de Mattos Fortes

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

Este conteúdo refere-se à síntese do Projeto Acadêmico da docente para o período
2018-2022, cujos  objetivos principais estão alinhados aos  pilares da Universidade:
de ensino, pesquisa e extensão. 
A docente tem direito à aposentadoria desde Agosto/2017, e tem intenção de se
aposentar no período correspondente a este Projeto Acadêmico. Nesse cenário, os
objetivos aqui apresentados podem ser ligeiramente alterados, em função do
momento desta decisão. Ainda assim, a docente está focada em realizar
aprimoramento de seu desempenho acadêmico visando atingir o perfil docente de
titular.   Em especial, as atividades projetadas visam melhoria da qualidade das
 pesquisas e seus resultados, bem como atualização contínua das práticas de
ensino no departamento e no ICMC. 
Considerando o cenário atual do departamento de Ciências de Computação (SCC-
ICMC-USP), e as atividades esperadas, meu Projeto Acadêmico contém os
seguintes objetivos específicos:
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    1.   apoiar o ensino e a formação de recursos humanos com excelência, para
cursos ofertados no ICMC, tanto em nível de graduação quanto de pós-graduação;
    2.  desenvolver pesquisa e avançar no conhecimento científico nas áreas de
Interação Homem-Computador (IHC), subáreas de Usabilidade e Acessibilidade, e
na área de Desenvolvimento orientado a Modelos (MDD), colaborando com o
estado-da-arte por meio de publicações das  investigações sobre problemas da
 Sociedade atual, diferentes áreas de aplicação e avanços tecnológicos, bem como
questões teóricas da literatura; 
    3.  colaborar em atividades de extensão e inovação, aproximando o
relacionamento da Sociedade com atividades fins do departamento.

2.2 Metas

 Para o próximo quinquênio, foram definidas 13 metas que visam o cumprimento
dos objetivos relacionados e aprimoramento do desempenho acadêmico nos três
pilares de ensino, pesquisa e extensão. As metas seguem  descritas:    

    1.   (Ensino)  investir em ações visando  melhoria da aprendizagem,
contemplando os aspectos didáticos, associados à elaboração de material de apoio,
e de avaliação. Uma meta já está em andamento, e consiste na elaboração de um
``Portal sobre Acessibilidade'', com  vídeos curtos sobre conteúdo conceitual, a ser
 disponibilizado para estudos online, para estudantes em geral.
    2.  (Ensino) continuar ministrando disciplinas de graduação nos temas de IHC e
Acessibilidade, Computadores e Sociedade, que são temas de interesse da
docente;
    3.  (Ensino) ministrar disciplinas de pós-graduação relacionadas à área de
pesquisa da docente, como  ``Acessibilidade em Sistemas Computacionais'' e
``Interação Homem-Computador'';
    4.  (Pesquisa) submeter novo projeto de pesquisa regular à FAPESP;
    5.  (Pesquisa) solicitar bolsas de Mestrado e Doutorado para agências de

Página 2 de 8



Universidade de São Paulo
05 de Setembro de 2019Projeto Acadêmico

fomento como FAPESP;
    6.  (Pesquisa) supervisionar pesquisadores no nível de pós-doutoramento;
    7.  (Pesquisa) estimular mais parcerias para internacionalização,  com
Universidades do exterior, por meio de projetos de pesquisa e convênios,  para
 intercâmbio de estudantes e de nossas pesquisas em cenários mais amplos; 
    8.  (Pesquisa) orientar alunos de graduação (em projetos de iniciação científica e
em trabalhos de conclusão de curso) e de pós-graduação (mestrado e doutorado);
    9.  (Pesquisa) preparar e submeter trabalhos completos em conferências
científicas nacionais e internacionais de impacto relevante;
    10.  (Pesquisa) preparar e submeter artigos científicos para periódicos de alto
impacto;
    11.  (Extensão) continuar participando de bancas examinadoras;
    12.  (Extensão) colaborar com a organização de eventos científicos relacionados
com IHC e Web;
    13.  (Extensão) continuar a colaborar em projetos de pesquisa de outras
universidades, como UFPI, UFLA, UFMS, entre outras. 

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

Este  Projeto Acadêmico, conforme proposto,  enfatiza a busca pelo aprimoramento
e melhoria da qualidade das atividades que já tem sido realizadas pela docente.
Elaborado com base no conteúdo do projeto acadêmico do departamento e do
próprio ICMC,  os objetivos e metas aqui apresentados  possuem  aderência natural
aos objetivos do departamento e da unidade. 
 

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

A articulação com o perfil de Professora Associada nível II  está contemplada,
incluindo-se a proposição de enfatizar compromissos para ampliar as atividades
relacionadas a Internacionalização. 
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Destaca-se  que o desempenho docente  nos últimos anos atende as metas
indicadas para o perfil atual, plenamente.
Desse modo, o perfil almejado é o de professor titular (nível 6).  Nesse contexto, em
uma análise realizada recentemente para verificar possíveis docentes habilitados à
vaga de titular, a docente foi qualificada  a pleitear tal vaga.  
 

3. Planejamento das atividades para cumprir as metas

3.1 Ensino em Graduação

As atividades planejadas, associadas ao Ensino na Graduação, referem-se a
ministrar disciplinas na área de formação da docente (computação), elaboração de
material didático e inovar em práticas de ensino, conforme descritas a seguir:

    •   ministrar 1 ou 2 disciplinas   na graduação e 1 ou 2 disciplinas na pós-
graduação, anualmente,  conforme demandas dos cursos do ICMC. Em especial
aplicar inovações nas dedicadas a IHC, Acessibilidade e Supervisão  de Trabalhos
de Conclusão de Curso;
    •  oferecer disciplinas optativas de alta qualidade para estudantes dos cursos de
graduação do ICMC, em último ano;
    •  continuar o desenvolvimento de material didático de apoio para disponibilizar
em ambientes de ensino (Tidia-ae) e Coteia-wiki; 
    •  continuar a elaboração de um ``Portal sobre Acessibilidade'', com  vídeos
curtos, sobre conteúdo conceitual a serem  disponibilizados para consultas online.
    •  aperfeiçoar  a atividade didática por meio de aulas mais dinâmicas, estimulando
atitudes colaborativas e aprofundamento dos conhecimentos, para proporcionar um
processo de aprendizagem sempre mais atualizado e
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motivador.
 

3.2 Ensino em Pós-Graduação

As atividades planejadas, associadas ao Ensino na Pós-Graduação, referem-se a
ministrar disciplinas na área de pesquisa da docente, elaboração de material
didático e inovar em práticas de ensino, conforme descritas a seguir:

    •   ministrar pelo menos 1 disciplina por ano no programa de pós-graduação,
tanto em tema mais relacionado com  Acessibilidade, quanto em disciplinas mais
gerais como Metodologia de Pesquisa e IHC, que atendem a alunos oriundos  de
diferentes áreas da Computação;
    •  continuar o desenvolvimento de material didático de apoio para disponibilizar
em ambientes de ensino (Tidia-ae e Coteia-wiki);  e
    •   aperfeiçoar  a atividade didática por meio de aulas mais dinâmicas,
estimulando atitudes colaborativas e aprofundamento dos conhecimentos, em
especial propiciando aos alunos de pós-graduação, um processo de aprendizagem
reflexivo, além de mais estimulante, atualizado e motivador.
 

3.3 Pesquisa

As atividades planejadas, associadas à Pesquisa, referem-se a  dar continuidade e
aperfeiçoar as investigações e realização de procedimentos científicos nos temas
de Acessibilidade e MDD. 
Para este período de 5 anos, estão planejadas as seguintes atividades:

    •   submeter e coordenar um novo projeto com auxílio  de FAPESP e/ou CNPq,
na área de pesquisa da docente;
    •  desenvolver e submeter, junto com orientandos, pelo menos 4 trabalhos
completos em conferências nacionais e internacionais por ano, considerados
relevantes por meio do Qualis/CAPES;
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    •  desenvolver e submeter, junto com orientandos, pelo menos 3 artigos
completos em periódicos de impacto (JCR) e qualidade (Qualis/CAPES);
    •  participar de eventos relevantes e congressos científicos na área de pesquisa;
e
    •  manter pelo menos 2 a 4 orientandos na pós-graduação.
 

3.4 Cultura e Extensão

As atividades planejadas, associadas à Cultura e Extensão, referem-se a  dar
continuidade e aperfeiçoar o que tem realizado pela docente, para disseminar e
envolver a população quanto aos conhecimentos relacionados a tópicos que
estudamos em nossas pesquisas, estimulando  uma boa recepção da evolução e
atualizações. Para este período de 5 anos, estão planejadas as seguintes
atividades:

    •  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 submetidos pelos pares em conferências
e periódicos das áreas de IHC e/ou MDD;  
    •  participar como banca examinadora para avaliar trabalhos de mestrado e
doutorado, tanto no ICMC quanto em outras universidades do país;
    •  continuar com Projetos para Terceira Idade no ICMC;
    •  continuar me disponibilizando como  tutora de grupos de alunos de graduação
 com problemas para estudar, se concentrar, impulsionando-os para recuperação e
retomada da organização dos estudos (quando possível), via atividades
extracurriculares.
 

3.5 Nacionalização e Internacionalização

As atividades planejadas, associadas à Nacionalização e Internacionalização,
referem-se a  reforçar esforços no que tem sido realizados pela docente,
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para disseminar e discutir as pesquisas realizadas.  Assim, pretende-se  contactar
 outros pesquisadores, de Universidades no exterior, que tenham interesses
semelhantes aos nossos, estimulando parcerias em projetos e intercâmbios de
alunos.
Além disso, provocar mais interação com colegas de pesquisa brasileiros, que
discutam potenciais parcerias em projetos.  Essas atividades possibilitarão a
atualização permanente dos temas de investigação bem como contribuirão para a
formação qualificada de recursos humanos. Para este período de 5 anos, estão
planejadas as seguintes atividades:

    •  atividades de colaboração em pesquisa com centros nacionais como UFSCar,
UNICAMP, EPUSP, UFMS e UFLA terão continuidade, prevendo-se  apresentação
de seminários, mini-cursos e trabalhos em co-autoria.
    •  aumentar colaboração com pesquisadores internacionais, por meio de
doutorado sanduíche de meus orientandos, 
    •  submeter artigos científicos em co-autoria com pesquisadores de universidades
internacionais, que tenham interesses comuns e que se disponham a trocas de
experiências científicas.
 

3.6 Orientação

As atividades planejadas, associadas à Orientação, referem-se a dedicar-se ao que
tem sido realizado pela docente, para formação de recursos humanos.  Assim,
pretende-se:

    •  continuar orientando  de 2 a 4 alunos na pós-graduação, em média,
anualmente, distribuídos entre as modalidades de mestrado e doutorado   no
CCMC;
    •  acompanhar  as atividades de orientação de maneira que os pós-graduandos
possam defender no prazo adequado e com excelentes resultados;
    •  continuar orientando  de 1 a 2 alunos de Graduação, em média, anualmente,
 nas modalidades de TCC e/ou IC; e
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    •  continuar acompanhando os ex-alunos, visando o contato e motivando a cultura
da formação com qualidade, em seus ambientes profissionais.
 

3.7 Gestão Universitária

As atividades planejadas, associadas à Gestão Universitária, referem-se dedicar-se
ao que tem sido realizado pela docente, considerando-se as demandas do
departamento e do ICMC.  Assim, pretende-se:

    •   participar do Conselho do Departamento;
    •  atender pela Ouvidoria do ICMC;
    •  auxiliar na CAE (Comissão Assessora de Ensino) do SCC.  
 

3.8 Outros

Nada a Declarar.

3.9 Atividades Priorizadas [se pertinente]

A docente pretende priorizar a contínua tarefa de aprimoramentos no Ensino em
níveis de graduação e de pós-graduação, bem como  estimular que sejam
integradas a atividades de Cultura e Extensão universitária.
Outro ponto fundamental a ser priorizado é  o desenvolvimento de pesquisa na área
da docente e busca pelo potencial de buscar mais parcerias com Universidades no
exterior.

Finalmente, a docente irá perseguir as metas de qualidade na produção científica
para manter-se no perfil atual e   atingir o perfil almejado (professor titular).
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