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1. Identificação

Unidade: Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação

Docente: 2162972-Rudinei Goularte

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

Considerando o cenário atual do departamento, como número de docentes e carga
horária das disciplinas, os objetivos principais deste docente para o período estão
focados nos pilares de ensino, pesquisa e gestão, com participação em extensão,
conforme apresentado a seguir:
 

    •  apoiar o ensino e a formação de recursos humanos com excelência para
cursos oferecidos pelo ICMC, tanto em nível de graduação quanto em pós-
graduação;
    •  desenvolver pesquisa científica na área de Sistemas Web e Multimídia
Interativos, subáreas de Análise Multimodal, Processamento Multimídia e
Multimedia Big Data Analytics, colaborando com o estado-da-arte em âmbito
nacional e internacional e reportando resultados em conferências e periódicos
internacionais;
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    •  envolvimento em atividades de gestão no âmbito do ICMC, como chefia de
departamento ou coordenação de programa de pós-graduação;
    •  colaborar em atividades de extensão ou de inovação.
Vale observar que o docente está focado em aprimorar seu desempenho
acadêmico visando atingir o perfil docente de associado nível III em um futuro
próximo, fato este inclusive já observado pelo departamento de acordo com o último
instrumento de monitoramento e qualificação para progressão na carreira.

2.2 Metas

Para os próximos 5 anos, foram definidas 12 metas que visam o cumprimento dos
objetivos relacionados e aprimoramento do desempenho acadêmico nos três pilares
de ensino, pesquisa e gestão, conforme apresentado na lista a seguir.

    1.  Continuar ministrando disciplinas: de graduação, de acordo com a
necessidade do departamento; de pós-graduação relacionadas à área de pesquisa
da docente, como Sistemas Multimídia e Recuperação de Informação Multimídia.
    2.  Manter e aprimorar o Grupo de Estudos em Multimídia, que são seminários
quinzenais em que estudantes de Iniciação Científica, Mestrado e Doutorado
apresentam seus resultados parciais de pesquisa em andamento, artigos recentes
publicados na área de pesquisa, prévias de apresentação de artigos em eventos ou
de defesas.
    3.  Submeter um novo projeto de pesquisa regular à FAPESP ou outras agências
de fomento.
    4.  Solicitar bolsas de Mestrado e Doutorado para agências de fomento como
FAPESP.
    5.  Supervisionar pesquisadores no nível de pós-doutoramento.
    6.  Orientar alunos de graduação (em projetos de iniciação científica e em
trabalhos de conclusão de curso) e de pós-graduação (mestrado e doutorado).
    7.  Preparar e submeter trabalhos completos em conferências científicas
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nacionais e internacionais com Qualis no estrato superior (A1, A2 e B1).
    8.  Preparar e submeter artigos científicos para periódicos indexados no extrato
2/3 superior.
    9.  Continuar com a participação em bancas julgadoras de mestrado e doutorado.
    10.  Colaborar com a organização de eventos científicos na área de Multimídia e
Web junto à Comissão Especial de Sistemas Multimídia e Web da SBC.
    11.  Continuar a colaborar em projetos de pesquisa de outras universidades e
centros de pesquisa para nucleação e avanço de centros de pesquisa em
programas de pós-graduação em grupos de pesquisa nascentes, especialmente na
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul.
    12.  Atuar em atividades de gestão incluindo Chefia do Departamento,
participação no Conselho do SCC e na Congregação do ICMC.

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 e do próprio ICMC. Assim, os objetivos e metas aqui
apresentados estão coerentes com os objetivos institucionais.

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

É possível observar, a partir do histórico de desempenho docente, que o
desempenho obtido nos últimos anos ultrapassa as metas indicadas para o perfil
atual (Professor Associado I). Também é possível observar que os critérios
estabelecidos pelo departamento e pelo ICMC são atendidos plenamente para o
perfil Professor Associado II. Desse modo, o perfil almejado é o de Professor
Associado III e as metas estabelecidas visam fortalecer critérios ainda não
plenamente atendidos para tal perfil.

Página 3 de 7



Universidade de São Paulo
05 de Setembro de 2019Projeto Acadêmico

3. Planejamento das atividades para cumprir as metas

3.1 Ensino em Graduação

As atividades relacionadas ao ensino na graduação envolvem ministrar disciplinas,
elaboração de material didático e inovar em práticas de ensino. Mais detalhes são
descritos abaixo:

    •  ministrar 1 ou 2 disciplinas por semestre na graduação, conforme necessidade
de departamento, mas preferencialmente em disciplinas básicas de programação e
em disciplinas optativas na área de pesquisa do docente, como Multimídia;
    •  oferecer disciplinas integradas entre pós-graduação e graduação, de forma a
otimizar recursos humanos e oferecer disciplinas optativas de alta qualidade para
estudantes de graduação em último ano;
    •  aperfeiçoar ainda mais o desenvolvimento de material didático de apoio para
disponibilizar em ambientes de ensino (Tidia-ae); e
    •  continuar aperfeiçoando a atividade didática por meio de aulas mais dinâmicas,
fomentando a autonomia do discente, tornando-os mais proativos, colaborativos e
engajados no processo de aprendizagem.

3.2 Ensino em Pós-Graduação

O docente pretende continuar e aperfeiçoar o ensino de pós-graduação, ministrando
disciplinas em sua área de pesquisa, conforme descrito a seguir:

    •  ministrar pelo menos 1 disciplina por ano no programa de pós-graduação, tanto
em temas mais específicos como na disciplina de Fundamentos de Multimídia,
quanto em disciplinas mais gerais como Tópicos em Sistemas Interativos e
Multimídia I;
    •  produzir material didático e disponibilizar online no sistema Tidia-ae; e
    •  continuar o aperfeiçoamento da estratégia ensino de forma que, além
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de repassar os conteúdos do programa da disciplina na pós, seja também uma
oportunidade para os discentes avançarem, sempre que possível, em seus projetos
de mestrado e doutorado por meio de trabalhos práticos na disciplina.

3.3 Pesquisa

O docente pretende dar continuidade e aperfeiçoar suas metas de pesquisa nos
temas relacionados a Multimídia. Em especial, para este período de 5 anos, as
atividades planejadas são apresentadas a seguir:

    •  submeter e coordenar um novo projeto com fomento (FAPESP e/ou CNPq e/ou
outra agência de fomento) na área de pesquisa;
    •  desenvolver e submeter, junto com orientandos, pelo menos 3 trabalhos
completos em conferências nacionais e internacionais, considerados relevantes por
meio do Qualis/CAPES;
    •  desenvolver e submeter, junto com orientandos, pelo menos 4 artigos
completos em periódicos indexados (JCR) e de qualidade (Qualis/CAPES);
    •  participar de eventos relevantes e congressos científicos na área de pesquisa;
e
    •  manter pelo menos de 3 a 5 orientandos na pós-graduação.

3.4 Cultura e Extensão

Em relação às atividades de cultura e extensão, o docente deve manter e
aperfeiçoar a execução das atividades desenvolvidas nos últimos anos, como as
listadas a seguir:

    •  participar de comitês científicos nacionais e internacionais de conferências da
área;
    •  realizar parecer para projetos de pesquisa em agências de fomento, em
especial, para a FAPESP e CNPq;
    •  revisar pelo menos 5 artigos por ano submetidos pelos pares em conferências
e periódicos da área de Multimídia;
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    •  avaliar projetos de mestrado e doutorado em bancas, tanto no ICMC quanto em
outras universidades do país;
    •  ministrar cursos ou mini-cursos em conferências assim como no âmbito do
ICMC;
    •  auxiliar na organização de eventos científicos;
    •  participar em comissões examinadoras em defesas e qualificações de
mestrado e doutorado;
    •  continuar a atuar como revisor de artigos científicos para conferências e
periódicos, nacionais e internacionais.

3.5 Nacionalização e Internacionalização

O docente irá continuar e aperfeiçoar suas atividades de integração nacional e
internacional, conforme apresentado a seguir.

    •  manter as colaborações nacionais que envolvem pesquisadores da UFMS,
UFES, IFSP e da UFSCAR, por meio de participação em projetos de pesquisa e co-
autoria em artigos científicos;
    •  submeter artigos científicos em co-autoria com pesquisadores de universidades
internacionais.

3.6 Orientação

Em relação à orientação e formação de recursos humanos, a docente pretende:

    •  manter uma média de 3 a 5 orientandos na pós-graduação, distribuídos entre
as modalidades de mestrado e doutorado no CCMC;
    •  gerenciar as atividades de orientações de forma que pós-graduandos possam
defender no prazo adequado e com resultados de qualidade;
    •  orientar pelo menos 1 discente na modalidade de TCC ou IC por ano.
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3.7 Gestão Universitária

O objetivo é atuar nas atividades descritas abaixo:

    1.  atuar em atividades de gestão incluindo Chefia do Departamento;
    2.  atuar no Conselho do SCC;
    3.  atuar na Congregação do ICMC.

3.8 Outros

Nada a declarar.

3.9 Atividades Priorizadas [se pertinente]

Ensino, Pesquisa e Gestão. Vale ressaltar que serão desenvolvidas atividades de
Extensão, porém, com prioridade mais baixa nesse período.
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