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1. Identificação

Unidade: Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação

Docente: 3761610-Thiago Alexandre Salgueiro Pardo

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

Os objetivos principais do docente são:
- contribuir para a boa formação de recursos humanos em nível de graduação e
pós-graduação nos cursos ofertados pelo ICMC;
- produzir e disseminar conhecimento científico em sua área de pesquisa
(Processamento de Linguagem Natural, subárea da Inteligência Artificial),
colaborando com o desenvolvimento da área no Brasil;
- colaborar na gestão universitária, principalmente no âmbito da graduação no seu
instituto e nas atividades relacionados ao ensino em seu departamento.
Além disso, dependendo das circunstâncias institucionais, o docente pretende
manter e, se possível, aprimorar seu desempenho acadêmico, visando atingir os
critérios para os níveis mais superiores da carreira docente (perfis 5.3 e 6).
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2.2 Metas

As principais metas previstas pelo docente para o atual período de 5 anos (de 2018
a 2022) para cumprimento dos objetivos relacionados incluem a realização de
atividades de ensino, pesquisa, extensão e administração/gestão, a saber:
- ministrar disciplinas de graduação nos cursos de graduação de seu instituto;
- ministrar disciplinas de pós-graduação no programa ao qual está vinculado;
- continuar a coordenar ciclo de seminários temático em sua área de pesquisa (de
periodicidade quinzenal);
- continuar a liderar seu grupo de pesquisa e laboratório vinculado;
- continuar a coordenar projeto de pesquisa e submeter pedidos de financiamento
às agências e órgãos apropriados, além de buscar parcerias com empresas;
- orientar alunos de graduação (em projetos de iniciação científica e em trabalhos
de conclusão de curso) e de pós-graduação (mestrado e doutorado) em temas de
pesquisa relevantes;
- preparar e submeter artigos científicos para publicação em conferencias científicas
e periódicos reconhecidos na área de pesquisa;
- participar de comitês revisores de artigos científicos de conferências e periódicos
- participar de comissões julgadores de trabalhos de conclusão de níveis de
graduação e pós-graduação;
- participar da organização de pelo menos um evento científico de sua área;
- presidir a Comissão de Graduação de seu instituto e a Comissão Assessora de
Ensino de seu departamento, participando como membro titular nos conselhos e
colegiados relacionados.
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2.3 Como este projeto se articula com o do Departamento e/ou Unidade?

O projeto se integra diretamente às principais metas e tarefas definidas no projeto
acadêmico do departamento do docente e do ICMC. Destaca-se que: ao presidir a
Comissão de Graduação de seu instituto, o docente está à frente da proposta e
execução das diversas tarefas previstas para o ensino de graduação e para os 8
cursos de graduação ofertados pelo ICMC, abrangendo um universo de
aproximadamente 1.500 alunos; ao presidir a Comissão Assessora de Ensino de
seu departamento, está diretamente envolvido com a distribuição didática e diversas
tarefas relacionadas ao ensino (como preparação de pareceres acadêmicos,
decisão sobre disciplinas ofertadas, gerenciamento de conflitos e crises internas,
etc.).
 

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

O histórico do docente demonstra claramente que ele atende todos os critérios
estabelecidos por seu instituto para o perfil docente em que se encontra atualmente
(professor associado, nível 5.1), ultrapassando significativamente as metas
indicadas. Destaca-se que ele também atende os requisitos do próximo perfil (5.2) e
se aproxima do último perfil deste nível (5.3).
 

3. Planejamento das atividades para cumprir as metas

3.1 Ensino em Graduação

Além das diversas atividades relacionadas à atuação do docente no âmbito da
Comissão de Graduação e da Comissão Assessora de Ensino, as
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atividades principais específicas do docente relacionadas ao ensino de graduação
incluem:
- ministrar regularmente disciplinas na graduação, sendo 1 ou 2 disciplinas por
semestre, principalmente nos cursos de Computação do ICMC, conforme
atribuições de departamento;
- a depender de circunstâncias departamentais, ofertar anualmente 1 disciplina de
graduação espelhada com a pós-graduação, em que os alunos de graduação e pós-
graduação de disciplinas similares têm aulas juntos, o que favorece a formação dos
alunos de graduação;
- continuar produzindo material didático de apoio, disponibilizando-o online para os
alunos de suas disciplinas em ambientes de ensino utilizados em seu instituto,
como o Tidia-ae e a CoteiaWIKI;
- uso de práticas inovadoras e mais dinâmicas de ensino em pelo menos 1
disciplina por ano, sendo de particular interesse as aulas invertidas (flipped
classroom) e os dojos de programação (coding dojo), auxiliando na mudança de
cultura de estudo e na disseminação de novas práticas.
 

3.2 Ensino em Pós-Graduação

Em relação ao ensino de pós-graduação, o docente pretende principalmente:
- a depender de circunstâncias departamentais, ministrar pelo menos 1 disciplina
por ano no programa de pós-graduação ao qual está vinculado (a saber, Ciências
de Computação e Matemática Computacional), tanto para alunos de mestrado
quando de doutorado, em temas de sua área de atuação (Processamento de
Linguagem Natural), de formação básica (como Teoria da Computação ou
Inteligência Artificial) ou de caráter mais geral (como metodologia de pesquisa);
- continuar produzindo material didático de apoio, disponibilizando-o online para os
alunos de suas disciplinas em ambientes de ensino utilizados em seu instituto,
como o Tidia-ae e a Coteia WIKI.
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3.3 Pesquisa

Com relação às atividades de pesquisa, o docente pretende dar continuidade a sua
linha de pesquisa em Processamento de Linguagem Natural e colaborar para o
desenvolvimento da área no país. Em particular, propõe-se principalmente para
esse novo ciclo avaliativo:
- dar continuidade à coordenação de projetos na área de pesquisa, engajando
pesquisadores colaboradores e alunos de graduação e de pós-graduação (em
particular, destaca-se o projeto recente de média duração intitulado “OPINANDO -
Opinion Mining for Portuguese: Concept-based Approaches and Beyond”, cuja
página pode ser acessada em https://sites.google.com/icmc.usp.br/opinando/);
- submeter pelo menos 1 pedido de financiamento a agências e órgãos de fomento
à pesquisa, visando obter apoio financeiro para o projeto acima;
- com base nos resultados de trabalhos conduzidos e orientados, preparar e
submeter artigos a conferências científicas e periódicos reconhecidos na área:
propõe-se, por ano, submeter pelo menos 3 artigos às conferências nacionais e
internacionais relevantes (por exemplo, em âmbito nacional, as conferências
BRACIS, ENIAC e STIL - oficialmente promovidas pelas comissões especiais da
Sociedade Brasileira de Computação ligadas à grande área de Inteligência Artificial
-, e, em âmbito internacional, PROPOR, LREC, CICLing e eventos promovidos
oficialmente pelas grandes associações científicas ACL, ACM e IEEE) e 1 artigo a
periódico relevante;
- conforme disponibilidade de orçamento institucional e de financiamento à
pesquisa, manter a participação regular nos eventos relevantes e congressos
científicos da área de pesquisa (como os citados acima).
Por fim, é importante observar que, devido à multidisciplinaridade da área de
pesquisa do docente, as conferências e periódicos da área não são bem avaliados
no Qualis ou, muitas vezes, sequer são listados. Como exemplo, pode-se ver que o
melhor periódico internacional da área de Processamento de Linguagem Natural
(Computational Linguistics) é apenas A2; a principal conferência nacional na área,
STIL, é B3, enquanto a tradicional conferência nacional BRACIS, da grande área de
Inteligência Artificial, é apenas B2. Portanto, apesar do docente ter intenção de
submeter artigos científicos a
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veículos de publicação de primeiro nível (estrato T1, como definido no projeto
acadêmico do ICMC), as peculiaridades da área de pesquisa do docente requerem
submissões a veículos dos outros níveis também (dos estratos T2 e T3), dada sua
relevância para a área de pesquisa.
 

3.4 Cultura e Extensão

Em termos de atividades de cultura e extensão, as principais atividades planejadas
pelo docente incluem:
- continuar participando regularmente dos comitês de programa científico das
conferências nacionais e internacionais de sua área, com as quais tradicionalmente
tem colaborado; 
- continuar realizando avaliações de artigos submetidos para periódicos de sua área
de atuação;
- participar em comissões julgadoras de trabalhos de conclusão de graduação e de
pós-graduação em sua área específica de pesquisa e também na área maior de
Inteligência Artificial;
- participar da organização (como organizador geral ou coordenador do comitê de
programa) de pelo menos 1 evento científico de sua área, em particular, o STIL, o
PROPOR (que são os eventos da área específica do docente oficialmente
promovidos pela Sociedade Brasileira de Computação) ou um de seus workshops
associados;
- em comunhão com as atividades de pesquisa, manter a coordenação e realização
periódica (quinzenal) de um ciclo de seminários em sua área de pesquisa (intitulado
“Série de Seminários do NILC - PLN em 20 slides”), para fins de fomento à área,
discussão e divulgação cientifica;
- participar anualmente das feiras de profissão e visitas monitoradas de alunos do
ensino médio promovidas e realizadas pela USP, auxiliando na divulgação dos
cursos de graduação do ICMC;
- supervisionar estagiários do Programa de Aperfeiçoamento de Ensino, visando
contribuir para a formação dos futuros professores.
 

Página 6 de 9



Universidade de São Paulo
05 de Setembro de 2019Projeto Acadêmico

3.5 Nacionalização e Internacionalização

Em termos de atividades de integração nacional e internacional, o docente
pretende:
- além das colaborações existentes com outros pesquisadores da própria instituição,
manter a colaboração de pesquisa com os outros grandes grupos nacionais na área
(em especial, os pesquisadores da Universidade Federal de São Carlos e o grupo
de Processamento da Linguagem Natural da PUC-RS);
- manter a iniciativa de colaborar com pesquisadores internacionais via estímulo de
intercâmbios de alunos orientados de pós-graduação (para doutorado sanduíche,
por exemplo) e submissão de artigos científicos em coautoria resultantes de
trabalhos em conjunto, principalmente.
 

3.6 Orientação

Em relação à orientação e formação de recursos humanos, o docente pretende:
- a depender da demanda e do interesse dos alunos de graduação dos cursos do
ICMC, orientar pelo menos 1 aluno de iniciação científica ou de trabalho de
conclusão de curso por ano, totalizando, ao final do ciclo avaliativo, pelo menos 5
trabalhos de pesquisa em nível de graduação orientados;
- a depender da demanda qualificada para o programa de pós-graduação ao qual se
está vinculado, manter orientação média de 5 alunos de pós-graduação por ano,
entre mestrados e doutorados, estimando-se a conclusão e defesa anual de pelo
menos 2 trabalhos de pós-graduação.
 

3.7 Gestão Universitária

No período deste ciclo avaliativo, destacam-se as principais atividades que o
docente já realiza e pretende manter:
- presidência da Comissão de Graduação de seu instituto e as diversas
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tarefas decorrentes relacionadas aos 8 cursos de graduação ofertados pelo ICMC;
- em função da presidência da Comissão de Graduação, participação como membro
titular de outros colegiados e comissões, como o Conselho de Graduação (CoG) da
USP, o Comitê Local de Acompanhamento e Avaliação do Programa de Educação
Tutorial (CLAA-PET) da USP, a Congregação do ICMC e a Coordenadoria de
Planejamento de Atividades Acadêmicas (CPAc) do ICMC;
- presidência e participação como membro titular da Comissão de Biblioteca do
ICMC;
- participação como membro titular do Conselho de seu departamento;
- presidência da Comissão Assessora de Ensino de seu departamento,
respondendo pela distribuição didática de seu departamento e encaminhamento de
diversas questões relacionados ao ensino, assessorando-se diretamente a chefia
de departamento;
- liderança do grupo de pesquisa em que atua e de seu laboratório.
Além disso, destaca-se a criação de um novo curso de graduação intitulado
Bacharelado em Ciência de Dados no instituto do docente, cuja proposta foi
encabeçada pelo docente e encontra-se em avaliação pelos órgãos competentes da
universidade.
 

3.8 Outros

Além das atividades relacionadas anteriormente, destacam-se algumas outras cuja
realização depende de decisões que não são exclusivas do docente e que, no que
surgirem as oportunidades, o docente pretende se engajar:
- recebimento e interação com pesquisadores internacionais visitantes, visando
estimular a internacionalização do grupo de pesquisa;
- participação em concursos de contratação de docentes em universidades públicas
federais e estaduais;
- participação nas atividades de tutoria acadêmica aos alunos ingressantes nos
cursos de graduação do ICMC;
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- assessoria ad hoc para agências de fomento à pesquisa, emitindo pareceres sobre
propostas de projetos financiados;
- supervisões de pós-doutoramento.
 

3.9 Atividades Priorizadas [se pertinente]

Naturalmente, considerando-se o envolvimento do docente com as atividades de
gestão na graduação, as atividades que têm tido grande destaque em sua carreira
no momento referem-se ao ensino e à administração/gestão. Entretanto, o docente
tem despendido um grande esforço para, na medida do possível, atender as
demandas na pesquisa, mantendo a produtividade requerida.
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