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1. Identificação

Unidade: Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação

Docente: 4812924-Robson Leonardo Ferreira Cordeiro

Departamento: Ciências de Computação

Jornada: RDIDPFunção: Prof Doutor Mérito: MS-3

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

Os principais objetivos do docente englobam os três pilares de ensino, pesquisa e
extensão, incluindo adicionalmente a realização de atividades de gestão
universitária. Em específico têm-se:

    1.  Apoiar o ensino e a formação de recursos humanos com qualidade para os
cursos ofertados no ICMC, tanto em nível de graduação como de pós-graduação;
    2.  Desenvolver atividades de pesquisa nas áreas de banco de dados e
mineração de dados a fim de avançar o estado-da-arte, considerando tanto
problemas reais quanto problemas teóricos, e gerando publicações em seletivos
periódicos e eventos internacionais e nacionais;
    3.  Colaborar em atividades de extensão com foco em divulgar ao público externo
o conhecimento gerado na universidade, além de melhor integrá-la à sociedade;
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    4.  Desenvolver atividades de gestão universitária em acordo com as
necessidades da instituição e a disponibilidade do docente.
Observa-se ainda que o docente está engajado em melhorar seu desempenho
acadêmico a fim de atingir, em um futuro próximo, o status de Professor Associado
MS5.1, por meio de concurso público. Ressalta-se que, a partir do histórico de
desempenho do docente, é possível observar que os critérios estabelecidos pelo
departamento e pelo ICMC já são plenamente atendidos para o perfil almejado, e
até mesmo ultrapassados na maioria dos casos.

2.2 Metas

As metas do docente para os próximos 5 anos visam aprimorar seu desempenho
acadêmico em relação aos três pilares de ensino, pesquisa e extensão, e também
sua participação em atividades de gestão. 14 metas foram definidas, as quais são
listadas a seguir:

    1.  Ministrar disciplinas de graduação em temas relacionados a banco de dados e
mineração de dados, além de disciplinas básicas para os cursos de Computação do
ICMC, em especial disciplinas de algoritmos e estruturas de dados;
    2.  Ministrar disciplinas de pós-graduação relacionadas às áreas de pesquisa do
docente, como, por exemplo, a disciplina de Banco de Dados Multimídia e
Recuperação de Imagens;
    3.  Orientar alunos de graduação (IC ou TCC) e de pós-graduação (Mestrado e
Doutorado);
    4.  Supervisionar ao menos 1 pesquisador de pós-doutorado, desde que haja
interesse por parte de candidatos qualificados;
    5.  Desenvolver e submeter trabalhos completos em conferências científicas
nacionais e internacionais com Qualis no extrato superior;
    6.  Preparar e submeter artigos científicos para periódicos de alto impacto;
    7.  Coordenar projetos de pesquisa financiados por agências de fomento como a
FAPESP;
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    8.  Submeter ao menos um novo projeto de pesquisa regular à FAPESP ou ao
CNPq via chamada Universal;
    9.  Solicitar bolsas para orientandos de pós-graduação a agências de fomento
como a FAPESP;
    10.  Solicitar bolsa de produtividade em pesquisa ao CNPq;
    11.  Participar do comitê de programa de conferências científicas nacionais e
internacionais e revisar artigos submetidos a periódicos da área de atuação do
docente, em acordo com a demanda;
    12.  Participar de bancas julgadoras de trabalhos de Mestrado e de Doutorado;
    13.  Colaborar com a organização de um ou mais eventos na área de atuação do
docente;
    14.  Atuar em atividades de gestão, incluindo: (i) Conselho do Departamento de
Ciências de Computação; (ii) Comissão de Pesquisa do ICMC; (iii) Comissão
Coordenadora do Curso de Bacharelado em Sistemas de Informação, e; (iv)
Comissão Coordenadora do Programa de Mestrado Profissional em Matemática,
Estatística e Computação Aplicadas à Indústria.

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

Este projeto acadêmico foi elaborado considerando o conteúdo dos projetos
acadêmicos do departamento e do próprio ICMC. Desta forma, os objetivos e metas
aqui definidos são consoantes com os objetivos e metas da instituição.

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

A partir do histórico acadêmico do docente, é possível observar que os critérios
estabelecidos pelo departamento e pelo ICMC são plenamente atendidos para o
seu perfil atual de Professor Doutor MS3.1. É importante ressaltar, inclusive, que o
desempenho do docente supera de maneira considerável tais critérios. Nesse
contexto, em uma análise realizada recentemente pelo departamento, verificou-se
que o docente já atende plenamente e até mesmo ultrapassa na maioria dos casos
os critérios
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definidos para o perfil de Professor Associado MS5.1, o qual  é almejado para um
futuro próximo.

3. Planejamento das atividades para cumprir as metas

3.1 Ensino em Graduação

As atividades planejadas para o ensino na graduação envolvem ministrar disciplinas
em temas relacionados à área de pesquisa do docente e também disciplinas
básicas para os cursos de Computação do ICMC, incluindo a preparação de
material didático. Em específico, tem-se:

    1.  Ministrar 1 ou 2 disciplinas por semestre para os cursos de graduação do
ICMC, em acordo com a demanda do departamento;
    2.  Desenvolver nas disciplinas projetos práticos que estimulem a participação
dos discentes;
    3.  Supervisionar alunos de pós-graduação atuando como estagiários do
Programa de Aperfeiçoamento de Ensino (PAE);
    4.  Preparar novos materiais didáticos de apoio e aperfeiçoar ainda mais os
materiais já existentes para disponibilização em ambientes de ensino, como o Tidia-
AE.

3.2 Ensino em Pós-Graduação

As atividades planejadas para o ensino na pós-graduação envolvem ministrar
disciplinas em temas relacionados à área de pesquisa do docente, incluindo a
preparação de material didático. Em específico, tem-se:

    1.  Ministrar ao menos 1 disciplina de pós-graduação por ano, em acordo
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com a demanda do grupo de pesquisa do qual o docente faz parte;
    2.  Preparar novos materiais didáticos de apoio e aperfeiçoar ainda mais os
materiais já existentes para disponibilização em ambientes de ensino, como o Tidia-
AE;
    3.  Desenvolver nas disciplinas projetos práticos que estimulem a participação
dos discentes e ofereçam, sempre que possível, oportunidades para que estes
avancem em seus projetos de Mestrado e Doutorado.

3.3 Pesquisa

As atividades de pesquisa planejadas para este próximo período de 5 anos são
apresentadas a seguir:

    1.  Submeter e coordenar ao menos 1 novo projeto de pesquisa regular FAPESP
ou Universal-CNPq, além de continuar coordenando um projeto regular FAPESP
que encontra-se em andamento;
    2.  Participar ativamente de projetos coordenados por outros pesquisadores,
colaboradores do ICMC ou de outras instituições renomadas nacionalmente e
internacionalmente;
    3.  Desenvolver e submeter, junto com orientandos, ao menos 2 trabalhos
completos por ano em conferências científicas nacionais ou internacionais
consideradas relevantes por meio do Qualis da CAPES;
    4.  Desenvolver e submeter, junto com orientandos, pelo menos 5 artigos
completos em periódicos de alto impacto (JCR) e qualidade (Qualis da CAPES);
    5.  Solicitar bolsas para orientandos de pós-graduação a agências de fomento
como a FAPESP;
    6.  Solicitar bolsa de produtividade em pesquisa ao CNPq.

3.4 Cultura e Extensão

As atividades de cultura e extensão planejadas para este próximo período de 5
anos são apresentadas a seguir:
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    1.  Participar de comitês científicos de conferências nacionais e internacionais da
área de atuação do docente;
    2.  Emitir pareceres sobre projetos de pesquisa em análise por agências de
fomento, em acordo com a demanda e a disponibilidade do docente, especialmente
para FAPESP-Regular e FAPESP-PIPE;
    3.  Revisar pelo menos 5 artigos por ano submetidos por outros pesquisadores
em conferências ou periódicos da área de atuação do docente;
    4.  Participar de bancas julgadoras de trabalhos de Mestrado e de Doutorado, em
acordo com a demanda e a disponibilidade do docente;
    5.  Colaborar com a organização de 1 ou mais conferências científicas na área de
atuação do docente;
    6.  Participar do comitê organizador do evento “Escola Avançada em Big Data
Analysis”, assim como já ocorreu em suas duas edições passadas;
    7.  Ministrar o módulo de “Gerência de Dados Complexos em Larga
Escala”da “Escola Avançada em Big Data Analysis”, em acordo com a demanda;
    8.  Ministrar palestras em congressos ou semanas acadêmicas de outros
institutos, em acordo com a demanda.

3.5 Nacionalização e Internacionalização

As atividades de integração nacional e internacional planejadas para este próximo
período de 5 anos são apresentadas a seguir:

    1.  Manter as colaborações nacionais envolvendo pesquisadores da UEL, Unesp
de Presidente Prudente, Hospital das Clínicas da USP em Ribeirão Preto e InCor da
USP em São Paulo;
    2.  Colaborar com a organização de eventos e outras iniciativas da Comissão
Especial de Banco de Dados da SBC, assim como já ocorreu quando o docente foi
Editor Associado do periódico JIDM e ocorre atualmente com a coordenação
assumida pelo docente da seção de Demos e Aplicações do Simpósio Brasileiro de
Banco de Dados – SBBD 2019;
    3.  Aumentar a colaboração com pesquisadores internacionais, como por
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exemplo, o Prof. Dr. Christos Faloutsos da Universidade Carnegie Mellon nos EUA,
por meio de visitas técnicas ou do envio de alunos para doutorado sanduíche, bem
como submeter artigos científicos em coautoria com pesquisadores estrangeiros.

3.6 Orientação

As atividades de orientação planejadas para este próximo período de 5 anos são
apresentadas a seguir:

    1.  Manter uma média de 3 a 5 orientandos, dentre alunos de graduação (IC ou
TCC) e de pós-graduação (Mestrado e Doutorado);
    2.  Gerenciar as atividades dos orientandos de forma a guiá-los a concluir seus
trabalhos no tempo adequado e com excelentes resultados;
    3.  Supervisionar ao menos 1 pesquisador de pós-doutorado, desde que haja
interesse por parte de candidatos qualificados.

3.7 Gestão Universitária

O objetivo é manter as atividades de gestão universitária atualmente realizadas,
conforme apresentado a seguir:

    1.  Participar do Conselho do Departamento de Ciências de Computação;
    2.  Participar da Comissão de Pesquisa do ICMC;
    3.  Participar da Comissão Coordenadora do Curso de Bacharelado em Sistemas
de Informação; 
    4.  Participar da Comissão Coordenadora do Programa de Mestrado Profissional
em Matemática, Estatística e Computação Aplicadas à Indústria.
Também planeja-se realizar atividades de gestão universitária adicionais, em
acordo com a demanda da instituição e a disponibilidade do docente.
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3.8 Outros

Nada a declarar.

3.9 Atividades Priorizadas [se pertinente]

O docente planeja priorizar as atividades de ensino e a formação de recursos
humanos com qualidade em nível de graduação e de pós-graduação, assim como
as atividades de extensão. Outro ponto importante a priorizar é a realização de
atividades de pesquisa com o intuito de aprimorar o seu desempenho acadêmico e
atingir, em um futuro próximo, o status almejado de Professor Associado MS5.1, por
meio de concurso público.
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