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Segue a vigésima primeira edição do “Boletim do DCM”, com comunicados divulgados nas reuniões ordinárias do Conselho do DCM 

realizadas em 08-05-2019 nas diversas comissões nas quais docentes e funcionários do DCM fazem parte. Lembrando que todos estão 

convidados a participar. Basta enviar um e-mail para a secretaria do DCM (dcm@ffclrp.usp.br). Solicitamos que informes, notícias e demais 

materiais sejam enviados em até 2 dias após as reuniões ordinárias do Conselho do DCM. Nesta edição, agradecemos aos seguintes 

colaboradores: Américo, Daniela, Geraldine, Jalmei e Lúcia. 

COMUNICADOS DO DCM 

 Destacamos os seguintes comunicados que foram feitos na 79ª 

reunião ordinária do Conselho do DCM, realizada em 08-05-

2019:  

 Isadora Zanato Leite foi eleita, em pleito realizado pelo CAFI 

– Centro Acadêmico da Faculdade de Filosofia, Ciências e 

Letras de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo e 

pela APG – Associação de Pós-Graduação/USP Ribeirão 

Preto, na qualidade de representante discente de 

graduação (membro titular), assim como Lucas Lisboa Leão 

(membro suplente) junto ao Conselho do DCM; Lucas 

Lisboa Leão foi eleito representante discente (membro 

titular), assim como Isadora Zanato Leite (membro suplente) 

junto a Comissão Coordenadora do Curso de Matemática 

Aplicada a Negócios; Thalles Raphael Guimarães foi eleito 

representante discente (membro titular), assim como Milan 

Rufini de Andrade (membro suplente) junto a Comissão 

Coordenadora do Curso de Ciência da Computação; 

Adriano Henrique Cantão foi eleito representante discente 

(membro titular), assim como Thauana Marcela Ferrari 

Tertuliano (membro suplente) junto a Comissão 

Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em 

Computação Aplicada. O início dos mandatos se deu a partir 

da publicação no DOE em 30 de abril de 2019 que têm 

duração de um ano, com término previsto para 29 de abril 

de 2020.  

 Cronograma da visita do Prof. Luís Antonio da Silva 

Vasconcellos e da Profa. Suzana Abreu de Oliveira Souza 

para a elaboração de Relatório com informações 

circunstanciadas para instruir o Processo de Renovação do 

Reconhecimento do Curso de Matemática Aplicada a 

Negócios desta FFCLRP USP no dia 09 de maio de 2019: 

9h – reunião com os dirigentes da Instituição de Ensino 

Superior – IES. 9h30 – reunião com o coordenador do curso. 

10h – reunião interna da Comissão. 10h30 – visita às 

instalações e infraestrutura da IES: salas dos docentes e 

dirigentes, salas de aula; salas de acesso aos sistemas de 

informática e de suporte administrativo, sala de serviços de 

apoio acadêmico, auditórios, laboratórios, biblioteca, áreas 

de desenvolvimento de atividades esportivas, recreação e 

culturais, áreas de convivência, locais de alimentação e de 

serviços, condições de acessibilidade para portadores de 

necessidades especiais. 12h – Almoço. 14h – Trabalho 

interno da Comissão e Relatório/Análise da documentação 

separada pela IES. 16h – reunião com o corpo docente. 17h 

– reunião com o corpo discente. 

 Abertura de inscrições ao concurso público de títulos e 

provas para provimento de 01 cargo de Professor Titular na 

área de conhecimento em Matemática e Ciência da 

Computação no período de 29 de abril a 25 de outubro de 

2019. Solicitamos ampla divulgação.  

 O curso de Ciência da Computação disponibilizará uma 

vaga extra e o curso de Matemática Aplicada a Negócios 

três vagas para o Programa de Estudantes-Convênio de 

Graduação (PEC-G) em 2020. 

 Para a Décima Sétima Feira de Profissões da USP, Espaço 

de eventos do Ribeirão Shopping, que será realizada no 

período de trinta a trinta e um de maio de dois mil e 

dezenove foram indicados os (as) alunos (as): Aline Arantes 

Ceribelli, Leticia Vinciaqui Garcia, Lucas Lisboa Leão, Paulo 

José Rodrigues, Sérgio Henrique Ortigosa e a Especialista 

em Laboratório Helena Braga Lopes Ebert pelo curso de 

Matemática Aplicada a Negócios. Foram também indicados 

os (as) alunos (as): Matheus Oliveira Ribeiro da Silva, 

Sabrina Kappann da Silva, Milan Rufini de Andrade e 

Thalles Raphael Guimarães e o Analista de Sistemas 

Mateus Tarcinalli Machado pelo curso de Ciência da 

Computação. 

 Houve uma pequena mudança nos requisitos para obtenção 

de claros de Professor Titular pelos departamentos, feita por 

decisão interna da Comissão Assessora da Diretoria da 

FFCLRP USP para Acompanhamento de Progressão 

Docente – CAAPDoc: aumento do número de um para dois 

Professores Associados acima da média. 

 A Chefia lembrou que todos os Professores Titulares e 

Associados do DCM deverão preencher o Instrumento de 

Desempenho Acadêmico (IDA) até o dia 15 de julho de 

2019.   
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GRADUAÇÃO 

 “Seminário da MAN de divulgação e Coisas Legais”: 22-05-

2019, 16hs, Sala 500 – Prof. Dr. Jefferson Donizeti Pereira 

Bertolai (Departamento de Economia da FEARP da USP). 

Título: “Meios de troca digitais e a teoria econômica”. 

PÓS-GRADUAÇÃO 

 No dia 25 de abril de 2019 foi ministrada no DCM a palestra 
intitulada: “The Trade-Off Between Diversity and Relevance in 
Recommender Systems” pelo Prof. Derek da Bridge da 
University College Cork aos estudantes do programa de pós-
graduação em Computação Aplicada: 
 

 

NOTÍCIAS 

 As inscrições da eleição para escolha de dois membros docentes para compor a CAI (Câmara de Avaliação Institucional) e de três 

membros para compor a CAD (Câmara de Atividades Docentes), que será realizada no dia 11 de junho de 2019, das 09h às 17h, por 

meio eletrônico de votação, por área do conhecimento, estarão abertas até o dia 22 de maio de 2019, devendo ser realizadas por meio 

do e-mail sgco@usp.br. 

CULTURA E EXTENSÃO 

 No dia 08-05-2019 tivemos o evento Visitas Monitoradas no 

DCM, dentro do Programa USP e as Profissões da Pró-Reitoria 

de Cultura e Extensão Universitária da USP (PRCEU-USP). O 

Programa incentiva a visita de alunos de alunos dos Ensinos 

Fundamental e Médio, para conhecer os cursos de graduação 

das unidades da USP, com visitas distribuídas ao longo do 

primeiro semestre da cada ano. A programação no DCM, foi das 

9 às 15 horas, com atividades que apresentaram os cursos 

Matemática Aplicada a Negócios e Bacharelado em Ciências da 

Computação, à cerca de 120 alunos de 7 escolas do Ensino 

Médio de Ribeirão Preto e região, particulares e públicas.  

 Nos dias 30 e 31 de maio, alunos, docentes e coordenadores 
apresentarão os cursos Matemática Aplicada a Negócios e 

Bacharelado em Ciências da Computação, nos estandes e nas 
salas de Bate-Papo e palestras da 17ª Feira USP e as 
Profissões, edição Interior, que será realizada em Ribeirão 
Preto, no espaço de eventos do Ribeirão Shopping, entre 9 
horas e 17 horas. Há ainda espaço para docentes, alunos de 
Graduação e Pós-graduação que queiram apresentar palestras 
e/ou oficinas sobre os cursos ou atividades discentes que os 
impactam. A novidade deste ano é que os cursos serão 
distribuídos por áreas. Assim, todos os cursos de exatas da 
FFCLRP vão ficar juntos com os cursos de exatas dos demais 
campi, como os de São Carlos e Lorena, uma reivindicação 
antiga, atendida pela gestão atual da PRCEU-USP.   

ANIVERSARIANTES

 Maio: 
 Dia 11 – Fernando Pigeard de Almeida Prado 
 Dia 17 – Renato Tinós 

 Dia 20 – Jair Silvério dos Santos 

 Dia 28 - Luiz Eduardo C. Espin 

 Dia 29 – Tiago Henrique Picon 

 Junho: 
 Dia 07 – Alexandre Casassola Gonçalves 
 Dia 14 – Cléver Ricardo Guareis de Farias 

 Dia 19 – Everton Antonio Pereira Bertolai 

 Dia 25 – Maria Aparecida Bená 

 Dia 25 – Marcelo Rempel Ebert 
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