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1. Identificação

Unidade: Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação

Docente: 55735-Roseli Aparecida Francelin Romero

Departamento: Ciências de Computação

Jornada: RDIDPFunção: Prof Titular Mérito: MS-6

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

A docente tem direito à aposentadoria desde 20/05/2018, porem não tem intenção
de se aposentar no período correspondente a este Projeto Acadêmico. Nesse
cenário, são os seguintes os objetivos para o próximo período:

    1.  Contribuir para os cursos de graduação e de pós-graduação do ICMC;
    2.  Contribuir para as  atividades de gestão do SCC e do ICMC;
    3.  Contribuir com pesquisas desenvolvidas no ICMC;
    4.  Promover atividades de extensão e de inovação no ICMC
    5.  Contribuir para os cursos de graduação e de pós-graduação do ICMC;
    6.  Contribuir com pesquisas desenvolvidas no ICMC;
    7.  Promover atividades de extensão e de inovação no ICMC.
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2.2 Metas

    1.  Atuar como docente em cursos de graduação e pós-graduação do ICMC;
    2.  Dar continuidade à coordenação de projetos de pesquisa, financiados por
agências de fomento, com participação de colaboradores do Brasil e do exterior;
    3.  Dar continuidade a pesquisas na área de Inteligência Artificial com foco em
Interação Humano-Robô e Redes Neurais Artificiais, com ênfase em problemas
interdisciplinares em colaboração com pesquisadores das áreas de Agronegócio,
Saúde e Educação;
    4.  Dar continuidade à orientação de alunos de graduação, mestrado e doutorado;
    5.  dar continuidade a atividades de extensão e de inovação vinculadas à
pesquisa aplicada;
    6.  Dar continuidade à atuação junto comunidade de pesquisa nacional, em
particular no escopo da Comissão Especial em Robótica da Sociedade Brasileira de
Computação (SBC);
    7.   Dar continuidade a colaboração com Centros de Pesquisa, tais como, com o
Centro de Ciências Matemáticas Aplicadas à Indústria - CEMEAI, do ICMC-
USP/São Carlos , Centro de Robótica da USP - CROB da EESC-USP/São Carlos,
EMBRAPA de São Carlos e Centro Tecnologico Renato Acher - CTI/Campinas.
 

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

O presente projeto acadêmico foi elaborado considerando o conteúdo do projeto
acadêmico do departamento SCC-ICMC e do próprio ICMC. Assim, os objetivos e
metas aqui apresentados estão coerentes com o projeto Academico
Institucional para os próximos 5 anos.
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2.4 Como este projeto se articula com o Perfil Docente almejado?

A docente é Professora Titular do SCC-ICMC desde 2013, é Bolsista de
Produtividade em Pesquisa, nível 2, desde 1992, possuindo index-H 17 (Google
Scholar). Participa atualmente de 03 projetos de Pesquisa, sendo 01 projeto, como
coordenadora, de pesquisa Individual (FAPESP), 01 projeto, como coordenadora,
apoiado pela Pro-reitoria de Gradução e 01 projeto INCT-SAC (CNPq e FAPESP)
no qual é pesquisadora principal. Seu Perfil Docente cumpre os requisitos
correspondentes especificados no Projeto Acadêmico do ICMC.
As ações propostas estão focadas em manter o Perfil docente atual (MS-6):
1. na formação de recursos humanos (alunos do ensino médio (04), iniciação
científica (05), mestrado (03) e doutorado (05));
2.  no incentivo  aos alunos de pos-graduação (02) a fazerem estagio no exterior;
3. na publicação de artigos em periódicos internacionais (03) e nacionais (02);
4. na busca de parcerias de pesquisas (02) e participação em projetos de pesquisas
(02);
5. na busca de colaboração com empresas no âmbito do INCT-INSAC, do CROB-
USP e do CeMEAI-ICMC-USP;
6. na participação em eventos científicos (03) e na divulgação dos resultados das
ações de pesquisa e ensino;
7. participação de comissão julgadoras e bancas examinadoras;
8. na participação da gestão da universidade;
8. fortalecimento da graduação e pós-graduação com a utilização de bom material
didático e colaborações internacionais;
9. participação de comissões/comitês para elaboração de eventos e outras
atividades;
10. assessorias para análise de projetos e revisão de artigos;
11. coordenação de projetos de pesquisa (02).
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3. Planejamento das atividades para cumprir as metas

3.1 Ensino em Graduação

    1.  Ministrar disciplinas para os cursos de graduação de acordo com a demanda
do Departamento (2 a 4 disciplinas por ano);
    2.  Trabalhar em conjunto com o depto. SME para elaboração e proposta de uma
Enfase em Ciência de Dados;
    3.  Orientar discentes de Graduação e Ensino Médio (em projetos de pre-
iniciação, iniciação científica, tecnológica e de atividades de cultura e extensão);
    4.  Trabalhar pelo bom andamento das disciplinas ofertadas, colaborando com a
atualização do conteúdo e da bibliografia da disciplina, realizando e disponibilizando
aos alunos um bom planejamento das aulas.
    5.  Produzir e disponibilizar material didático de apoio e aplicar nas disciplinas
projetos  que demandem autonomia, engajamento e colaboração dos discentes; .
    6.  Disponibilizar o planejamento das disciplinas de forma ampla e irrestrita.
    7.  Realizar atividades de reconhecida relevância de modo a permitir a
participação dos alunos de graduação (e.g. Casa Aberta, Feiras de Profissões,
Visitas monitoradas e Competições de robótica).
 

3.2 Ensino em Pós-Graduação

1. Ministrar disciplinas vinculadas às áreas de pesquisa nas quais atuo no Programa
de Pós-graduação em Ciências da Computação e Matemática Computacional (PPg-
CCMC) do ICMC (1 disciplina por ano);
2. Orientar discentes de pós-graduação (Mestrado e Doutorado);
3. Trabalhar pelo bom andamento das disciplinas ofertadas, colaborando com a
atualização do conteúdo e da bibliografia da disciplina, realizando e
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disponibilizando aos alunos um bom planejamento das aulas;
4. Incentivar alunos de pos-graduação (02) a fazerem estagio “Sandwich” no
exterior;
5. Elaborar  e submeter pedido de bolsas de ME e DO e estágio no exterior à
agencias financiadoras;
6. Encaminhar orientados DO para estágio sanduíche no exterior;
7. Encaminhar orientados de IC, ME e DO para estágio sanduíche no exterior;
8. Supervisionar alunos de pós-graduação em sua atuação nas disciplinas no
contexto do Programa de Aperfeiçoamento de Ensino (PAE);
9. Realizar atividades de reconhecida relevância de modo a permitir a participação
dos alunos de pos-graduação  (e.g. Casa Aberta, Feiras de Profissões, Visitas
monitoradas e Competições de robótica).

3.3 Pesquisa

    1.  Coordenar a vinda de pesquisadores visitantes do exterior (de 1 a 2 visitantes
por ano); 
    2.  Orientar alunos do Ensino Médio (de 1 a 3 alunos);
    3.  Orientar alunos de graduação (de 1 a 3 alunos);
    4.  Orientar alunos de mestrado (de 1 a 3 alunos por ano);
    5.  Orientar alunos de doutorado (de 1 a 5 alunos por ano);
    6.  Submeter artigos reportando resultados de pesquisa para periódicos de
reconhecido impacto com participação de discentes de pós-graduação;
    7.  Solicitar bolsas a agências de fomento (alunos de graduação, ME, DO,
Sanduíche, etc);
    8.  Coordenar projetos de pesquisa financiados por órgãos de fomento  (de 1 a 2
projetos por ano); 
    9.  Coordenar projetos de pesquisa em colaboração com pesquisadores da
Embrapa;
    10.  Coordenar projetos de pesquisa em colaboração com pesquisadores do
INCT-SAC;
    11.  Coordenar projetos de pesquisa em colaboração com pesquisadores do CTI-
Campinas;        
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    12.  Atuar como membro colaborador do CEMEAI;
    13.  Atuar como membro colaborador do CROB-USP;
    14.  Encaminhar orientados de pós-graduação para estágio sanduíche no
exterior;
    15.  Publicar um livro didático.

3.4 Cultura e Extensão

    1.  Oferecer cursos de difusão, como responsável ou ministrante para
professores da Rede de Ensino, do Fundamental e Médio;
    2.  Oferecer cursos de difusão para alunos do  Ensino Médio/Fundamental, como
responsável ou ministrante;
    3.  Organizar eventos para divulgação de pesquisa cientifica em âmbito regional e
nacional, tais como, Escola Avançada de Big Data Analysis - EABDA e Regional da
Olimpiada Brasileira de Robótica, em São Carlos-SP;
    4.  Participar de Competições Brasileiras de Robóticas, organizando a
participação do Grupo Warthog, constituído por alunos do Campus da USP/São
Carlos, do qual sou tutora;
    5.  Participar da organização de eventos nacionais e internacionais;
    6.  Participar de atividades de divulgação dos cursos e pesquisas do ICMC, tais
como, Casa Aberta, Feira de Profissão, visitas monitoradas, Semana da
Computação e Competições Brasileiras de Robótica;
    7.  Coordenar as atividades do Grupo de Extensão do ICMC: Warthog, grupo de
Robótica;
    8.  Participar em bancas de avaliação ou de concurso;
    9.  Orientar alunos de graduação e pós-graduação em projetos de extensão
universitária;
    10.  Orientar alunos de Ensino Medio em projetos de extensão universitária;
    11.  Participar de Comissões Especiais junto a SBC - Sociedade Brasileira de
Computação;
    12.  Realizar pareceres “ad hoc” para agências de fomento;
    13.  Participar em bancas de mestrado e doutorado fora do ICMC;
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    14.  Atender a comunidade do Campus da USP/Sao Carlos em pesquisas que
envolvam Impressão 3D.

3.5 Nacionalização e Internacionalização

1. Divulgar as pesquisas realizadas em congressos científicos nacionais e
internacionais.
2. Dar continuidade à colaboração com pesquisadores da área de Inteligencia
Artificial no Brasil;
3. Dar continuidade à colaboração com pesquisadores da área de AgroBio no
Estado de São Paulo;
4. Dar continuidade à colaboração com pesquisadores do CTI- Campinas;
5. Dar continuidade à colaboração com pesquisadores do exterior -- atualmente
USA (Carnegie Mellon University e UPenn) e Reino Unido (Heriot-Watt University) ;
6. Dar continuidade ao intercâmbio de alunos de pós-graduação por meio de
estágios de pesquisa no exterior;
7. Disponibilizar softwares resultantes de pesquisa em repositórios publicos;
8. Incentivar alunos de DO a fazer estágio sandwich no exterior, visando ampliar a
colaboração internacional;
9. Submeter projetos a agencias financiadoras que envolvam Instituições
Internacionais, visando a colaboração internacional e o aumento das publicações;
10. Coordenar projetos em colaboração com empresas nacionais;

3.6 Orientação

    1.  Orientar discentes de graduação (em projetos de iniciação científica,
tecnológica e de atividades de cultura e extensão);
    2.  Orientar discentes de pós-graduação (Mestrado e Doutorado);
    3.  Orientar alunos do Ensino Médio em projetos de extensão universitária;
    4.  Supervisionar posdocs.

Página 7 de 8



Universidade de São Paulo
05 de Setembro de 2019Projeto Acadêmico

3.7 Gestão Universitária

1. Participar de comissões de apoio ao Departamento SCC-ICMC-USP;
2. Participar de comissões de apoio ao ICMC-USP..

3.8 Outros

Participar de atividades de extensão extra-muros, representando o ICMC.

3.9 Atividades Priorizadas [se pertinente]

 

    1.  A docente pretende priorizar atividades que permitam continuar atendendo o
perfil de Professor Titular no ICMC;
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