
Universidade de São Paulo
05 de Setembro de 2019Projeto Acadêmico

1. Identificação

Unidade: Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação

Docente: 88440-Rosane Minghim

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

Mantendo a continuidade ao trabalho realizado até o momento, os principais
objetivos de deste projeto são: buscar excelência em pesquisa; buscar excelência
em  ensino, estabelecer um processo mais bem definido de divulgação e aplicação
dos resultados de pesquisa em aplicações reais,  colaborar no bom andamento das
atividades fim da universidade e colaborar no gerenciamento local das dificuldades
causadas pela atual situação institucional do ICMC e da USP.

2.2 Metas

Em termos de pesquisa, as principais meta são manter e ampliar o intercâmbio com
grupos de pesquisa no Brasil e no exterior, a fim de desenvolver os projetos na
agenda do meu grupo de pesquisa, bem como buscar financiamento para sua
execução. Em termos de extensão, a meta é
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ampliar o contato com indústria, a fim de tornar os resultados até o momento e os
subsequentes aplicáveis em situações de análise de dados reais. Em termos de
ensino, o objetivo é apoiar a modernização do curriculum na minha área de
pesquisa, um esforço já iniciado, mas até o momento frustrado. Adicionalmente, a
meta é otimizar os recursos aplicados ao ensino, de modo a enfrentar a atual
situação de falta de docentes no departamento. Em particular, uma meta é melhorar
a eficiência dos métodos de ensino e avaliação. Manter as demais atividades de
extensão e gestão num nível compatível com o foco em excelência em pesquisa e
ensino. Uma meta adicional é buscar a progressão na carreira universitária, que tem
sido frustrada pela ausência de progressão horizontal por vários anos, e pela
ausência de novas vagas para professor titular no meu departamento. No meio
tempo, minhas credenciais claramente admitiriam tal progressão atualmente, de
forma que nenhuma das outras metas são definidas em função desta última, e sim
pelo empenho em realizar um bom trabalho em consonância com a excelência
buscada pela universidade.

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

Exceto pela meta pessoal de progressão na carreira que não é clara, todas as
metas especificadas acima estão diretamente relacionadas com as metas no
Projeto Acadêmico do SCC, que por sua vez está coordenado com o Projeto
Acadêmico do ICMC e da USP.
 

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

Acredito já ter o perfil almejado. A continuidade do trabalho atrelada a novos
esforços para enfrentar as limitações atuais de financiamento e de recursos
disponíveis são claramente um reflexo dos projetos acadêmicos na cadeia  de
comando da universidade e portanto em consonância com o perfil codificado por
eles.
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3. Planejamento das atividades para cumprir as metas

3.1 Ensino em Graduação

    1.  Ministrar aulas conforme determinado pelo departamento.
    2.  Colaborar para a modernização do curriculum básico e nas minhas áreas de
atuação em pesquisa.
    3.  Gerar iniciativas para atualização nas formas de ensino, como atividades
monitoradas remotamente além de e  sistematização de aulas práticas em
disciplinas teóricas.
    4.  Supervisionar assistentes de ensino, como aqueles existentes no programa
P.A.E., de forma a tanto preparar pós-graduandos para a docência como aproveitar
sua ação para disponibilizar mais serviços de aprendizado a alunos de graduação,
compensando a atual dificuldade em nos tornarmos disponíveis nos mesmos níveis
do passado.
    5.  Disponibilizar material dos anos de aula que ministrei.
    6.  Orientar alunos de iniciação científica em projetos de minha participação,
permitindo assim adicionar aos seus conhecimentos, conceitos adicionais àqueles
fornecidos por cursos do nosso curriculum.
    7.  Cumprir as demais determinações referentes a ensino estabelecidas pelos
órgãos associados.

3.2 Ensino em Pós-Graduação

    1.  Ministrar aulas conforme determinado pelo departamento.
    2.  Colaborar para a modernização do curriculum nas minhas áreas de atuação
em pesquisa.
    3.  Gerar iniciativas para atualização nas formas de ensino.
    4.  Disponibilizar material dos anos de aula que ministrei.
    5.  Cumprir as demais determinações referentes a ensino estabelecidas
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pelos órgãos associados.
    6.  Orientar alunos de mestrado e doutorado tanto nos programas internos
(CCMC e MECAI), bem como em outras instituições (como as da Holanda,
Alemanha, Peru e Canadá onde já oriento ou orientei) em projetos de pesquisa de
minha coordenação ou de participação.
    7.  Cumprir as demais determinações referentes a ensino estabelecidas pelos
órgãos associados

3.3 Pesquisa

    1.  Escrever projetos de pesquisa no contexto das grandes áreas de Ciência de
Dados, Aprendizado de Máquina, Inteligência Artificial e na área em particular de
Visualização de Dados (ou Analítica Visual).
    2.  Buscar o financiamento de projetos e de viagens de intercâmbio para
membros do grupo por órgãos de fomento à pesquisa nacionais e internacionais e
indústria.
    3.  Estabelecer intercâmbios de pesquisa com órgãos de pesquisa e  indústrias
no Brasil e no exterior, além de fortalecer os intercâmbios já existentes (E.U.A.,
Canadá, Peru, Holanda e Alemanha).
    4.  Organizar workshop de trabalhos com os colaboradores dos vários projetos
em que estou ou estarei envolvida.
    5.  Dedicar-me à adequada divulgação dos resultados e disponibilização pública
de resultados obtidos com financiamento público.

3.4 Cultura e Extensão

    1.  Buscar caminhos para aplicação de resultados relevantes de pesquisa
anteriores em produtos finais de interesse público.
    2.  Participar das atividades de extensão a que estamos habituados, como
bancas, certames, congressos, concursos, conferências, workshops, entrevistas,
escrita de artigos de informação ao público do impacto dos nossos resultados, etc.
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    3.  Organizar periodicamente workshops de divulgação dos resultados de
pesquisa ao público em geral.

3.5 Nacionalização e Internacionalização

    1.  Estabelecer novos intercâmbios de pesquisa com órgãos de pesquisa e 
indústria no Brasil e no exterior.
    2.  Fortalecer os vários intercâmbios de pesquisa previamente ou atualmente em
andamento no exterior (E.U.A., Canadá, Peru, Holanda e Alemanha).
    3.  Fortalecer os vários intercâmbios de pesquisa previamente ou atualmente em
andamento no Brasil (Unicamp, UNESP, LNBio, etc.).
    4.  Participar frequentemente de reuniões e workshops com os pesquisadores
parceiros e organizar workshop de projetos.
 

3.6 Orientação

    1.  Orientar e co-orientar mestrados e doutorados no ICMC (CCMC e MECAI).
    2.  Co-orientar mestrados e doutorados em órgãos parceiros (como Dalhousie
University no Canadá, UNICAMP, UNESP).
    3.  Receber alunos visitantes de instituições parceiras para estágio no ICMC (por
exemplo Peru, Alamanha e Cadadá), conforme ocasiões anteriores.
    4.  Envolver alunos de graduação em projetos de pesquisa e orientá-los com
participação de alunos de mestrado e doutorado.

3.7 Gestão Universitária

    1.  Participação em órgãos colegiados.
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    2.  Participação em comissões em todos os níveis.
    3.  Competir para cargos de coordenação, em particular, de programas de pós-
graduação.
    4.  Eventualmente competir para cargos de direção, como chefia de
departamento.

3.8 Outros

Não se aplica

3.9 Atividades Priorizadas [se pertinente]

Todas as atividades serão desenvolvidas com igual prioridade. Em caso de
sobrecarga, a prioridade fica sempre com o andamento dos processos de formação
(ensino e orientação).
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