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1. Identificação

Unidade: Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação

Docente: 3258598-Rodrigo Fernandes de Mello

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

Diante da situação de encolhimento do corpo docente do SCC, o Departamento tem
como meta estratégica para o Ciclo Avaliativo a manutenção do nível atual das
principais atividades acadêmicas realizadas. Neste contexto, o docente Rodrigo
Fernandes de Mello deve priorizar  a manutenção da qualidade das seguintes
atividades-fim: i) formação de recursos humanos na graduação e na pós-graduação
tanto por meio do preparo de aulas de qualidade, quanto do oferecimento dessas
aulas de maneira didática; e ii) envolvimento com pesquisa no tempo sobressalente,
o qual deve depender do volume de créditos a ser cumprido em sala de aula, uma
vez que a redução do quadro docente afetará esse tópico.
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2.2 Metas

O docente pretende atingir as seguintes metas:

    1.  Orientar alunos de mestrado e doutorado no período, dando privilégio para os
de doutorado, uma vez que sua área de pesquisa envolve aspectos mais teóricos e
que demandam mais tempo de formação;
    2.  Disponibilizar material didático de forma online;
    3.  Utilizar a abordagem PBL (Problem-Based Learning) em sala de aula;
    4.  Oferecer 20% das aulas de cada disciplina à distância, flexibilizando
estratégias de ensino;
    5.  Reportar resultados de pesquisa em veículos de reconhecido impacto, com
participação de discentes de pós-graduação;
    6.  Solicitar bolsas a agências de fomento (ME, DO, Sanduíche, etc);
    7.  Coordenar projetos de pesquisa financiados por agências de fomento;
    8.  Participar de eventos científicos;
    9.  Participar em bancas de avaliação ou de concurso;
    10.  Colaborar com agências de fomento;
    11.  Participar de atividades de gestão do Departamento e do ICMC.

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

O projeto proposto, na medida em que enfatiza os aspectos de aprimoramento e
melhoria da qualidade das atividades de ensino e pesquisa, tem aderência natural
aos objetivos do departamento e da unidade.

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

Crumpre com as expectativas do Perfil Docente de Titular almejado em futuro
próximo pelo docente. O docente já conta com resultados suficientes para aplicar
para uma posição de professor titular, mas, infelizmente, nenhuma vaga é
atualmente disponível no Departamento de Ciência da
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Computação. Devido à isso, o docente considera aplicar para vagas em outros
departamentos da Universidade de São Paulo e até mesmo para outras instituições
internacionais.

3. Planejamento das atividades para cumprir as metas

3.1 Ensino em Graduação

O docente deve continuar com a elaboração de material de qualidade e a
disponibilizá-lo na Internet, em site de compartilhamento de vídeos. Além disso, ele
deve manter o cuidado com a qualidade de suas aulas, tal como já reportado
positivamente pelos seus alunos ao longo dos 15 anos de atividade na USP. Ele
deve, também, continuar com a discussão de problemas e suas resoluções na
forma do paradigma PBL (Problem-Based Learning).

3.2 Ensino em Pós-Graduação

O docente deve continuar com a elaboração de material de qualidade e a
disponibilizá-lo na Internet, em site de compartilhamento de vídeos. Além disso, ele
deve manter o cuidado com a qualidade de suas aulas, tal como já reportado pelos
seus alunos ao longo dos 15 anos de atividade na USP. Ele deve, também,
continuar com a discussão de problemas e suas resoluções na forma do paradigma
PBL (Problem-Based Learning).

3.3 Pesquisa

O docente deve manter de 3 a 5 orientados de pós-graduação, em sua maioria de
doutorado, uma vez que sua área envolve aspectos teóricos de Aprendizado de
Máquina, os quais necessitam de maior atenção por parte
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do orientador. Deve-se continuar com a busca por resultados científicos teóricos, os
quais são de maior relevância no ponto de visto do referido professor. Para ele, os
resultados com maior potencial inovador a longo prazo são, sem dúvidas, aqueles
ligados à teoria. Deve-se focar na publicação em periódicos internacionais de alto
impacto, bem como algumas conferências reconhecidas pela área.

3.4 Cultura e Extensão

Na extensão pretende-se dar continuidade às atividades de colaboração com outros
centros e agências de fomento, particularmente na participação em bancas
examinadoras de dissertações e teses, concursos de ingresso e progressão na
carreira, bem como na elaboração de pareceres e revisão de artigos técnicos.

3.5 Nacionalização e Internacionalização

O docente deve continuar com suas colaborações com pesquisadores no exterior,
tais como os professores Albert Bifet (Télécom ParisTech, Paris), João Gama
(LIAAD, UP, Porto) e Jesse Read (L’École Polythecnique), a fim de desenvolver
pesquisas com teor científico inovador.

3.6 Orientação

O professor deve manter um número de orientados entre 3 e 5 ao longo dos anos.
Esse número se deve ao modelo adotado pelo pesquisador, o qual envolve
reuniões semanais de duração mínima de 1 hora, bem como reuniões adicionais
quando do projeto de novas abordagens e escrita científica, algo que costuma
utilizar ao menos 1 dia adicional do pesquisador por semana. Segundo esta
perspectiva, visa-se qualidade ao invés de quantidade de orientados ou artigos
publicados.
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3.7 Gestão Universitária

O docente pretende participar do Conselho do Departamento de Ciência da
Computação, bem como de outras comissões. Contudo o docente reconhece que
suas principais contribuições estão no campo do ensino e da pesquisa de alta
qualidade.

3.8 Outros

O docente pretende priorizar as atividades de ensino e pesquisa no quinquênio.

3.9 Atividades Priorizadas [se pertinente]

Nada a declarar.
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